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 -1مقدمه
پايتخت با كاركرد و هويت سياسي – اداري ،مهمترين عنصر در ساختار سياسي فضاست كه در پرتو اين
كارويژه ،كاركردهاي اقتصادي ،تجاري ،فرهنگي برجستهاي نسبت به ديگر شهرهاي كشور دارد .اين واحد
فضايي – سياسي صرف نظر از فلسفه وجودي ،ماهيت و كاركردهاي آن ،از آنجا كه كانون اقتدار و حاكميت
سياسي حكومت و تكيهگاه اصلي دولت به شمار ميآيد ،نسبت به ديگر عناصر سازمان سياسي فضا از
موقعيت بااليي برخوردار است و به همين خاطر مورد توجه خاص جغرافياي سياسي است .در همين راستا،
پايتخت داراي اختيارات ويژهاي در وراي اختيارات ديگر واحدها و عناصر تقسيمات كشوري است كه آن را
نسبت به ديگر واحدهاي تقسيمات كشوري متمايز ميسازد .پايتخت نماد و پيشاني كشور در داخل و خارج
ميباشد كه معموال در هر كشوري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه راس سلسله مراتبي نظام شهري و
مركز شبكه شهري به شمار ميرود .پايتختشهرها قلب تپنده هر نظام سياسي هستند كه در صورت تهديد-
شدن آن ميتواند برابر با اضمحالل موجوديت نظام سياسي حاكم بر كشور باشد .به همين خاطر در هر
كشور مكانيابي و ساماندهي پايتخت از اهميت بااليي برخوردار است .ثبات و پايداري پايتخت در هر زمينه
و عرصهاي ،امنيت و سكون را براي كل كشور در پي دارد ،چرا كه گرانيگاه سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
باشندگان هر كشور است .ازاينرو ،پايتخت شهرها با توجه به جايگاهشان در صدر و اولويت برنامهريزي و
مديريت شهري هستند ،اين شهر عالوه بر اينكه محل سياستگذاريها و راهبردهاي ملي است ،محل صدور
كليه برنامهها و استراتژيها و سياستگذاريهاي شهري است .از اين منظر برنامهريزي و مديريت شهري
پايتختها از جايگاه برتري برخوردار است و ساماندهي آن در همه زمينهها با توجه به كاركرد اصلياش
واقعيتي انكارناپذير است .به اين دليل هيچ دولتي را بدون پايتخت يا مركز اداره و كنترل آن نميتوان تصور
كرد ،هر دولتي كه شكل ميگيرد ،نخست حكومت ،يك مكان جغرافيايي خاص را با توجه به قابليتهاي
مكاني و انساني آن به عنوان تكيهگاه و موتور محركه دولت خود انتخاب ميكند .البته مكانگزيني پايتخت،
با توجه به شرايط زماني و مكاني و نيز نوع ساختار دولت و حكومت ،تحت تأثير عوامل متفاوتي به انجام
خواهد شد .پس از مكانگزيني پايتخت ،ساماندهي و برنامهريزي براي پايداري و تداوم در تحقق كاركرد
اصلياش و ديگر كاركردهاياش اصل مهمي است .چرا كه پايتختها ممكن است در گذر زمان تحت شرايط
جديد نتوانند نقش اصلي خود را براي حكومت ايفا نمايد و يا اينكه از نظر انساني و طبيعي آسيبپذير شود
و اگر در اينصورت در بهبود شرايط پايتخت گامي برداشته نشود و يا اينكه تالشي براي ساماندهي آن
صورت نگيرد حاكميت با چالش مواجه ميشود .بدينترتيب ،ساماندهي پايتخت امر مهمي است كه با توجه
شرايط انساني و طبيعي در هر كشوري از سوي حكومت صورت ميگيرد .انتقال پايتخت و برنامهريزيهاي
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منطقهاي و آمايشي از جمله فعاليتهاي برنامهريزان و مديران شهري از سوي حكومت در راستاي ساماندهي
پايتخت كشور ميباشد.
 -2پایتخت :تعریف و انواع
پايتخت پيش از هر چيزي مركز كنترل سرزمين و مكاني براي تصميمگيريهاي سياسي و مركز
نمادين دولت به شمار ميرود ( .)Taylor, 2002اين مكان دربرگيرنده تشكيالت اجرايي مركزي يك واحد
سياسي و معموالً شامل ديگر سازمانهاي قضايي ،قانوني ،آموزشي و فرهنگي است (.)Weigert & et al
پايتخت به عنوان كانون سياسي كشور ،مركز جاذبه و نفوذ فضاي جغرافيايي است كه دربردارندة عوامل
سياسي ،فرهنگي ،قومي ،تاريخي ،اقتصادي ،اداري ،فني و ارتباطي است .پايتخت شهري است كه معموال
داراي بيشترين تعداد جمعيت و بزرگترين مراكز اقتصادي و فرهنگي است (بهفروز )191 :1830 ،و مهمتر
از همه ،پايتخت مركز اقتدار سياسي كشور به شمار ميرود و معموالً محل استقرار سران سه قوه (مجريه،
مقننه ،قضاييه) ،اعضاي آنها ،كليه وزارتخانهها ،ادارات دولتي وسفارتخانههاي خارجي است
(ميرحيدر .)183 :1831،در واقع اين مكان مركزيت جغرافيايي ،هندسي و يا كاركردي فضايي جغرافيايي
است كه از يك سو نيروهاي انگيزشي مستقر در آن ،عناصر و عوامل انساني و كالبدي فضا و جريانات و
شبكهها را به سوي خود جذب ميكند و از سوي ديگر نقطة مركزي براي پخش پديدهها ،فرمانها و اعمال
ارادة سياسي در اقصي نقاط فضاي مربوطه به شمار ميرود (وليقليزاده .)1831 ،پايتختها به دليلي عرصه
فضاهاي الزم براي استقرار نهادهاي سياسي تصميمگير در قلمرو سرزميني و حوزه عملكردي حكومت ،داراي
جايگاه ويژهاي هستند (كاپوراسو .)21 :1831 ،با ظهور دولت مدرن ،پايتختشهرها به كانون فعاليتهاي
اداري -سياسي و نماد قدرت دولت مدرن تبديل شدند ( .)Blij, 2009: 132پايتخت در ساختار قدرتهاي
متمركز نشاندهنده تمامي شان و شوكت حكومت در عرصههاي داخلي و خارجي است .به عبارت ديگر،
پايتخت نشاندهنده هستي ،قدرت و انضباط تشكيالت سياسي ،اقتصادي حكومت است .اهميت پايتختها
تا بدانجاست كه گاها در ادبيات رسانهاي و روابط بينالملل ،به جاي نام يك كشور و يا حكومت آن ،از
پايتخت آن نام برده ميشود .پايتخت به عنوان مكان نمايش قدرت ديپلماسي ،نقش مهمي در تعيين قدرت
سياسي يك كشور ايفا ميكند.
اگر نظام شهري و شهرها را در طول سلسله مراتب شهري جهان و شبكههاي شهري ببينيم ،پايتختها
از گونهشناسي متفاوتتر از ساخت ملي برخوردار خواهند بود ،چرا كه شهرها همواره بر حوزه نفوذشان
مسلط و اثرگذار هستند و امروزه قدرتشان بيش از گذشته شده است .بعضي شهرها اثرگذاريشان فراتر از
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مرزها و مليتها است و اينگونه شهرها نه تنها پايتخت سياسي و اقتصادي و فرهنگي يك كشور هستند بلكه
ميتوانند بر ديگر ملتها با ابزارهاي خود حكمراني كنند و مركزيت آنها فراتر از كشوري باشد كه پايتخت
آن هستند .در واقع ،پايتختها از نظر اعمال نقش يكسان نيستند .در حاليكه برخي از آنها منحصر به ايفاي
وظايف حكومتي است ،برخي ديگر نماد تمركز كاركرد هاي اجتماعي ،اقتصادي ،مالي ،رسانهاي ،دانشگاهي
و غيره در مقياس ملي و فراملي تبديل شدهاند (كمانرودي و همكاران .)83 :1839 ،در اين راستا پيتر هال
شهرشناس معروف انگليسي به گونهشناسي پايتخت از اين منظر پرداخته است كه به آنها اشاره ميشود.
 -1پایتختهای چند عملکردی :1در اين گونه پايتختشهرها ،تركيبي از باالترين كاركردها با مقياس
عملكردي ملي استقرار يافتهاند ،مانند :پاريس ،لندن ،مادريد ،استكهلم ،مسكو؛
 -2پایتختهای جهانی :2نوع خاصي از پايتختشهرها هستند كه داراي نقشهاي جهاني در ابعاد سياسي،
اقتصادي و تجاري هستند ،مانند :لندن و توكيو؛
 -8پایتختهای سیاسی :3شامل آن دسته از پايتختشهرها هستند كه تنها محل استقرار نهادهاي
حكومتي هستند و به جزء نقش سياسي ،حضور كمرنگي در ديگر ابعاد عملكردي نظام حيات شهري دارند،
مانند :واشنگتن ،كانبرا ،آنكارا .البته براي كشورهايي كه نظام سياسي تازه سركار آمده باشد و به ويژه در
كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم بيشتر پايتختهايشان كاركرد سياسي دارند.
 -2پایتختهای پیشین :4شامل شهرهاي بزرگي هستند كه جايگاه خود را به عنوان مقر حكومت از دست
داده اند ،اما به دليل نقش و سابقه تاريخي واجد اهميت هستند ،مانند :سنپترزبورگ ،فيالدلفيا ،ريودوژانيرو؛
 -5پایتختهای امپراطوریهای سابق :5اين گونه پايتختشهرها با وجود انقراض امپراطوريها و
پادشاهيها ،همچنان نقش و اهميت خود را حفظ كردهاند و عالوه بر جاي دادن نهادهاي حكومتي و سياسي
واحد ،نقشهاي اقتصادي و فرهنگي ،حتي براي قلمرو امپراطوري سابق هستند ،مانند :لندن و ليسبون؛
 -6پایتختهای ایالتی :6اين گونه پايتختشهرها در نظامهاي حكومتي فدرال ديده ميشوند و ممكن است
كانوني از نقشهاي ملي و فراملي هم باشند ،مانند :ميالن ،اشتوتگارت ،مونيخ ،مونترال ،تورنتو ،سيدني و
ملبورن؛
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 -1پایتختهای برتر :7شامل آن دسته از پايتختشهرها هستند كه حتي در صورت عدم اعمال نقش
پايتخت ملي ،مجموعهاي از نقشهاي برتر را در قالب استقرار سازمانهاي بينالمللي در خود ايفا ميكنند،
مانند :نيويورک ،استراسبورگ ،بروكسل ،ژنو و رم (Gordon, 2006: 3-9؛ همان).
گذشته از اينها ،پايتختهاي باستاني وجود دارد كه شهرهايي كه به واسطه اهميت خود به عنوان مراكز يا
پايتختهاي امپراطوري باستان شناخته شده بودند .امروز ،اگرچه آثار و بقايايي از اين شهرها يا پايتختهاي
تاريخساز باقي است ،اما اين ويرانهها جز نام و نشاني از آن اقتدار گذشته چيز ديگري را در اذهان متبادر
نميكنند.3
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. Super Capitals
 .8براي آشنايي بيشتر با برگزيدهاي از پايتختهاي مهم تمدنهاي باستان ،در چند جمله ،نيم نگاهي به سير تاريخي ظهور ،اقتدار و در برخي مواقع
افول آنها مياندازيم.
رم
نميتوان در خيابانهاي امروز رم قدم زد و يادي از تاريخ باستان آن نكرد .نميتوان ويرانه هاي چند هزار ساله آن را ديد و لختي در كنار آنها
توقف نكرد .فورم ،كلوزيون و پانتيون ،اگرچه امروز جز چند نام چيز ديگري نيستند ،اما شاهداني گويا و زنده از مركز يك امپراطوري عظيم هستند كه
در حدود  2/5ميليون مايل مربع وسعت داشته ،سه قاره را دربر گرفته و بالغ بر يكصد ميليون جمعيت در خود قرار داده بود .اين امپراطوري در سال
 111ميالدي به قدرت كامل رسيد و تراژان ،امپراطوري وقت رم جشني يك ماهه را كه همراه با نبرد گالدياتورها بود را در زمان شكوه اين شهر برپا
كرد.
آتن
دموكراسي ،رياضي ،فلسفه و المپيك ،ويژگيهاي بارز اين شهر در همه دوران شكوه آن به شمار ميروند .آتن ساليان سال در دريا و خشكي
شاهد جنگ هاي سخت و طوالني مدتي بود تا اينكه سرانجام توانست خود را در سده پنجم پيش از ميالد به پيشواي همه شهرهاي ناحيه درياي اژه
تبديل كند و بدين سان ،پيروزيهاي خود را با ساخت معابد بزرگي همچون پارتنون كه نشانه هنر و معماري يونان باستان است جشن بگيرد .اما
ضايعهاي وحشتناک به نام تيفوس اين امپراطوري عظيم را در هم فرو شكست.
قسطنطنیه
اين شهر كه همگان آن را استانبول ميشناسند و به نوعي در دو قاره گوناگون قرار گرفته است تا پيش از سقوط امپراطوري روم در سده چهارم
ميالدي ،يك شهر واحد و بزرگ و متعلق به يك جغرافيايي سياسي و فرهنگي بود .از آن زمان به بعد تا قرون وسطي ،شهر قسطنطنيه همچنان
بزرگترين و ثروتمندترين شهر جهان به شمار رفته و به مركز امپراطوري روم جديد ،بيزانس و سراجام عثماني تبديل شد .قسطنطنيه را مركز هنر
ميدانند .به طوري كه آموزش و هنر در همه كليساها و دانشگاههاي آن توسعه يافت و منجر به خلق بناهايي همچون كليساي حاجيه صوفيه شد.
بابل
شهر تاريخي بابل كه با باغ هاي معلق حيرتانگيز خود شهرت و معروفيت به دست آورده ،همچون وضعيت عراق كنوني ،از تاريخ باستاني پر فراز
و نشيبي نيز برخوردار است .همگان از آشورييها گرفته تا اسكندر مقدوني ،قصد تسلط بر اين شهر استراتژيك تمدن بينالنهرين را داشتهاند ،از اينرو،
اين شهر طي هزاران سال مركز بسياري از سلسلههاي پادشاهي بوده است .شاه نبوچاد تزار دوم ،سازنده باغهاي معلق بابل ،در سال  600پيش از ميالد
حكمراني اين شهر را در دوران شكوه معماري آن برعهده داشت.
سوزكو
در امپراطوري اينكاها ،تمام راهها به شهر سوزكو ختم ميشود .اين شهر در اوايل سال  1200در دامنه هاي آندز به وجود آمد و تا سال  1582كه
به دست اروپاييان افتاد همچنان شكوه خود را حفظ كرده بود .ماچوپيچو تفريحگاه امپراطوري اينكا ،از جمله شهرهايي است كه در مسير اين پايتخت
باستاني قرار دارد.
تنوكتیتالن
افسانهها و نشانههاي به دست آمده از تاريخ نشان از آن ميدهند كه اين شهر پيشترها و در دوران باستان يكي از بزرگترين و زيباترين شهرهاي
جهان بوده است .پايتخت امپراطوري آزتك ،شهري كه امروز به نام مكزيكوسيتي آن را ميشناسيم ،در زمان ورود نيروهاي اسپانيايي در سال ،1521
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 -8كاركرد پایتختشهرها
ايجاد اتحاد و برقراري انسجام دولت ،كاركرد اصلي يك پايتخت ملي است .در واقع ،پايتخت مركزي
است براي گسترش نفوذ و اقتدار سياسي و فرهنگي كه از تأثيرات ملي سازي برخوردارند (.)Cohen. 1962
پايتختها تمركزدهنده احساسات و عواطف گروههاي گوناگون بوده و پيوندهاي موجود ميان ملتها را
تقويت ميكنند ( .)Pounds, 1968بنابراين ،همان طور كه ويتلسي 9اشاره ميكند :پايتخت انعكاسدهنده
هستي ،قدرت و تشكيالت سياسي دولت است كه داراي سيستم مديريت مركزي است و پايتختها تجسم
مناطق مركزياند كه به عنوان كانونهاي مليگرايي ظاهر شدهاند (.)Cohen, 1962
بنابر نظر دكتر محمدرضا حافظنيا پايتختها داراي دو كاركرد ذاتي متفاوت هستند كه  :الف) كاركرد جذبي
و كششي؛ ب) كاركرد دفعي و پراكنشي؛ يعني انسانها ،جريانها ،مواد و شبكهها را به سوي خود جذب
ميكند و پديدهها ،فرمانها ،دستورالعملها ،عمليات كنترلي و نظارتي ،توليدات و غيره را در سطح فضاي
مربوط پخش ميكند و فضا را به حوزه نفوذ و قلمرو اعمال اراده سياسي خود تبديل ميكند (حافظنيا،
 .)1831افزون بر اين ،در يك دولت فدرال با تنوعات گسترده داخلي ،پايتخت ،تنها مكاني است كه ميتواند
نزديك به  800هزار نفر سكنه داشته است .اگر چه برپايه دستور و نظر يكي از الهههاي بسيار مهم آزتك اين شهر بر فراز درياچه بنا شد اما عليرغم
اين ويژگي ،مهندسان باستان اين تمدن ،آن را همچون شهرهاي مدرن اروپايي مجهز به سيستم كاملي از كانال ها و آب راهها ساخته و چهرهاي كامال
پيشرفته به اين شهر داده بودند.
تپس
عموم مردم همگامي كه به مصر باستان ميانديشند ،ناخودآگاه قاره يا اهرام ثالثه را به ياد ميآورند .اما يكي از چيزهاي مهم كه سلسلههاي فراعنه
مصر را تا حدودي افسانهاي كرده تمدن شهر تپس در كنار رود نيل بوده است .شهر تپس در مهمترين دورههاي حيات و حكمراني مصر پايتخت اين
كشور بوده و در زمان حكومت پادشاهي عتيق فراعنه در  2500سال پيش ،خانه دو معبد بزرگ مصريان به نام هاي كارناک واالقصر بوده است .از جمله
مناطق به ياد ماندني شهر تپس ،دره شاهان است كه محل دفن عده كثيري از حاكمان مقدس مصري است.
زیمبابوه كبیر
اين شهر كه وسعتي  1300جريبي داشته و در نوع خود در افريقا بي نظير است در زمان ورود نخستين استعمارگر اروپايي ،حيرت و تعجب همگان
را در قابليت و توانايي ساكنان افريقاي سياه براي ساخت چنين مكاني برانگيخت .اين شهر در سال  1200ميالدي ميزبان بناهاي پيچيده شده و بعدها
خانه  20هزار سكنه امپراطوري جديد شونا در اين كشور شد.
ژیان
اين شهر تا سه هزار سال پيش تنها مركز فرماندهي همه سلسلههاي بسيار مهم امپراطوري چين بوده است .در كنار سابقه تاريخي آن ،امروزه
بازديد هزاران گردشگر از  6000جنگجوي اكوتايي كه براي نگهباني از مقبره نخستين امپراطور چين ساخته شده بودند ،به شهر ژيان شهرتي جهاني
داده است.
كاهوكیا
شهر كاهوكيا در ايالت ايلينويز اياالت متحده امريكا ،كه در سال  1100ميالدي با  80هزار سكنه در اقتدار و عظمتي باشكوه در شمال قاره
امريكا قرار داشت تا زمان اشغال آن توسط اقوام شمال شرقي در اواخر قرن هجدهم ،نخستين و بزرگترين شهر واقعي امريكا به شمار ميرفت .اين
شهر به دليل قدمت خود به مركزي تجاري و فرهنگي تبديل شد .معبد كاهنان كه با ارتفاع  100فوتي خود بزرگترين بناي اين شهر به شمار ميرفت
احاطهاي كلي بر همه منطقه داشته و افزون بر آن مقري براي رهبر يا پيشواي مذهبي ساكنان آن بوده است.
. Whittlesey
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همه مردم را كنترل نمايد .غالباً در چنين دولتي ،منطقهاي است كه از بقيه كشور جداست و در آن كشور
به صورت يك «منطقه فدرال» وجود دارد ،طوري كه هيچ كدام از نهادهاي دولت فدرال به اندازه پايتخت
ملي از نفوذ كافي برخوردار نيستند .همچنين ،يك پايتخت بايد ،هم در جهت كنترل بخشهاي دور افتاده
يا قسمتهايي كه از ارتباط سستي با بقيه كشور برخوردارند و نيز براي دفاع از دولت در برابر نفوذهاي
نامطلوب خارجي منشأ قدرت و اقتدار دولت باشد .ولي اين نقش پايتخت حالت نوسان دارد ،با اين وجود،
بارها اتفاق افتاده است كه پايتخت در قلب اقتصادي كشور واقع شده است ،جايي كه حجم گستردهاي از
قدرت دولت از آن ناشي شده است (.)Glassner, 2002
در واقع ،ميتوان گفت كاركرد پايتخت با توجه به ماهيتشان فرايند دولت و ملت سازي است و اين
كاركرد پايتختها بيشتر متناسب با شكلگيري دولت مدرن است كه اين موضوع در طول تاريخ در اروپا
صادق بوده است .در خارج از اروپا نيز هر چند پايتختها پس از تاسيس سرزمين به وجود ميآمدند ولي با
گذشت زمان ،وقتي كه متوجه اين امر مهم ميشدند مبادرت به انتقال پايتخت ميكردند تا پايتخت جديد
با ارايه كاركرد اصلياش يعني دولت و ملتسازي حكومت را به اهدافش برساند .گذشته از اين ،زماني كه
حكومتهاي پسااستعماري در كشورهاي مستعمره پس از استقالل براي دولت و ملتسازي اقدام به انتقال
پايتخت ميكردند ،چون ديگر پايتختهاي پيشين نميتوانست معموال در ايفاي كاركرد اصلي خودش ايفاي
نقش كند و موجبات وحدت و بقاي ملي را فراهم آورد و مهمتر اينكه در راستاي اهداف استعمار مكانيابي
شده بودند اقدام به انتقال پايتخت ميكردند تا بتواند با مركزيت سياسي جديد با دميدن روحي جديد بر
كالبد گذشته ،در راستاي اهداف حكومت و ملت گام بردارند .پايتختها بيواسطه مرتبط با كشورداري و
سازماندهي دولتي هستند و هر زمان نخبگان سياسي و هيات حاكمه احساس خطر كند كه پايتخت موجود
ديگر اين كارآيي را ندارد اقدام به استراتژي هوشمندانه انتقال پايتخت ميكند.
 -4انتقال پایتخت
انتقال پايتخت يعني جابجايي فيزيكي تشكيالت دولت مركزي از يك مكان به مكان ديگر ميباشد
( .)Schatz, 2008: 1انتقال پايتخت معموال همانطوري كه پيشتر آمد مرتبط با دولت و ملتسازي است و
به همين خاطر موضوعي قابل بحث و پيگيري در جغرافياي سياسي است .اين استراتژي بيشتر شبيه به
راهبردي جذاب در اختيار نخبگان سياسي است و در زماني اجرا ميشود كه بوروكراسيهاي موثر دولتي و
وفاداري و وظيفهشناسي ملي وجود ندارد و يا شرايط مكاني اجازه اين كار را نميدهد ،انتقال پايتخت به
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عنوان يك راهحل از سوي سياستگذاران و نخبگان براي تسهيل اداره امور از نظر سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
تجويز ميشود و اين موضوع روشي براي رسيدن به كشورداري و سازماندهي كشوري است.
در اين شرايط از منظر جغرافياي سياسي انتقال پايتخت يكي از ابتكاريترين ابزار براي ساخت شهر و
هويت ملي است .تعهد و تقبل هزينهها بسيار باالست و بيشتر رهبران از هزينههاي مالي ،لجستيك و سياسي
آن واهمه دارند .به دليل هزينههاي گزاف ،پايتختهاي موجود به ندرت جابجا ميشوند .اما هميشه انتقال
پايتختها صرفا براي اهداف سياسي نيست بلكه در راستاي برنامهريزي فضايي كشور براي توسعه متوازن
گستره سرزميني است .هر چند تا كنون پايتختهايي كه از اين طريق ايجاد شدهاند نتوانسته شرايط الزم
را براي توسعه متوازن آن طور كه شايد و بايد بوده به وجود بياورند و هنوز پايتختهاي پيشين به توسعه
خود ادامه ميدهند ،ولي ميتوان گفت با ايجاد پايتخت جديد آهنگ توسعه آنها تا حدودي كندتر شده است
(همان.)12 :
برنامهريزي براي پايتخت جديد مستلزم تركيب كاملي از تكنيكهاي طراحي شهري و شناخت سياسي،
اقتصادي و دانشگاهي است .افزون بر اين ،برنامهريزي فيزيكي پايتختهاي جديد نه تنها دربرگيرنده يك
راهحل براي نيازهاي فضايي شهري است بلكه راهحلي براي چشمانداز ملي و فلسفي وجودي آنها است .بدين
معنا ،كه پايتخت يك مفهوم حياتي براي برنامهريزي شهري دارد .برنامهها براي پايتختشهرهاي جديد نه
تنها براي برنامهريزان و طراحان شهري بلكه براي استراتژيهاي ملي به خاطر توسعه متوازن ،مفهوم و اقدام
معنيداري است .در قرن بيستم چندين پايتختشهر جديد در كشورهاي در حال توسعه پايهگذاري شد؛
مانند پوتراجايا 10در مالزي ،اسالم آباد 11در پاكستان و آستانه 12در قزاقستان كه تحت ساخت ،كامل شدند.
گذشته از اين ،كشور توسعهيافتهاي مانند ژاپن به منظور توسعه منطقهاي براي ساخت پايتخت جديد
برنامهريزي كرد ،ژاپن ميخواست با اين استراتژي تمركز زياد نواحي مادرشهري خود را كاهش دهد ،اما
هرگز آن را عملي نكرد .در واقع ،از نظر كاون ( )2012انتقال پايتخت يا پايتختهاي جديد براي اهداف
سرزمينهاي ملي كشورهاي در حال توسعه ،در جهت عملياتيشدن توسعه متوازن و تسهيلسازي اهداف
سياسي ،برنامهريزي و ساخته ميشوند (.)Kwon, 2012: 222
با اين وجود ،از سال  1950تا  2000ميالدي  18كشور ،اقدام به انتقال پايتخت نمودهاند كه به عنوان
سياستي براي مديريت بهتر بر قلمرو سرزميني از سوي هيات حاكمه اين كشورها ،اعمال شده است (جدول
 .)1براي بررسي اين تغيير مركزيتهاي سياسي بايد به شرايط انساني و طبيعي آن كشورها رجوع كرد .براي
10
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واكاوي هر چه بيشتر اين موضوع ميطلبد ،در بستر تاريخي ،جغرافيايي و سياسي به موضوع انتقال پايتخت
پرداخت و آنگاه بهتر ميتوان درباره اثرات آن به داوري نشست .پايتخت و انتقال آنها در اين نوشتار در بستر
دولت مدرن بررسي ميشود و منظور پايتختهاي ملي هستند ،چون در دولت مدرن يكي از مهمترين
پايگاههاي سياسي در آمريت و حاكميت نظام سياسي حاكمه ،پايتختها هستند.
به همين خاطر است كه موجوديت و كارآيي آن با دوام و استمرار نظام سياسي برابري ميكند .امروزه با
جهاني شدن و به چالش كشيدهشدن نظام وستفاليايي دولت مدرن ،بيشك جايگاه پايتختها از نظر سياسي
و به دنبال آن اقتصادي و فرهنگي تهديد خواهد شد ،كما اينكه اين تغيير را در بعضي كشورهاي پيشرفته
جهان ميتوان مشاهده كرد .ازاينرو ،انتقال پايتخت در دوره معاصر داليل مختلفي دارد ،و تنها به شرايط
داخلي كشورها بر نميگردد بلكه تغييرات در شرايط سياسي و اقتصادي جهان نقش مهمي در تغيير پايتخت
داشته است .به طوري كه بيشتر پايتختهايي كه در اواخر قرن بيستم تغيير يافته است در نتيجه تغيير در
هرم و ساختار قدرت جهان بوده است .از بين رفتن استعمار و استقالل و بيداري كشورهاي مستعمره يكي
از مهمترين داليل انتقال پايتخت در قرن بيستم بوده است.
جدول ( -)1جابجايي پايتختها در اواخر قرن بيستم
كشور

سال انتقال

پایتخت جدید

پایتخت پیشین

برزیل

1956

برازيليا

ريودوژانيرو

موریتانی

1951

نوآكچوت

سنت لوئيس

پاكستان

1959

اسالم آباد

كراچي

بوتسوانا

1961

گابرون

مافكينگ

لیبی

1968

تريپولي

بنغازي

ماالوی

1965

ليليونگوي

زومبا

بلیز

1910

بلموپان

بليزسيتي

تانزانیا

1918

دودوما

دارالسالم

نیجریه

1915

ابوجا

الگوس

ساحل عاج

1938

ياموسوكرو

آبيدجان

آلمان

1990

برلين

بن

قزاقستان

1991

آستانه

آلماتي

مالزی

2000

پوتراجايا

كوآالالمپور

منبعSchatz, 2008: 5 :
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با اين وصف ،انتقال پايتخت پديدهاي يك بعدي نيست و عالوه بر شرايط خاص هر كشور متاثر از داليل
گوناگون بيروني است .به همين دليل نميتوان انتقال پايتخت را براي هر كشوري با صراحت تجويز كرد ،اما
ميتوان به عنوان تجربهاي به آن پرداخت .حال در ادامه به بررسي داليل و ابعاد انتقال پايتخت در بستر
تاريخي و با توجه به شرايط جغرافيايي و سياسي پرداخته ميشود.
انتقال پایتخت و دولت مدرن و مناسبت آنها با استعمار
ظهور دولت مدرن وستفاليايي در  1623ميالدي تغييري كيفي در ماهيت قدرت نهادينه ساخت .به
نحوي كه احزاب و گروهها در وستفاليا پذيرفتند كه ادعاها و مطالبات قدرت مبني بر قلمرو ،اولويت قانوني
داشته باشد .دولت مدرن كه پديدهاي اروپايي بود ،به همين خاطر براي بررسي آن بايد به شرايط اروپا در
آن زمان توجه كرد .چرا كه در اروپا بود كه فشارهاي جمعيتي باعث تشديد تعارضها و كشمكشهاي
منطقهاي و گسترده در قاره شد كه سرانجام منجر به ظهور ايالتها و پايتختهاي قلمرويي گرديد .در بيشتر
اروپا فرايندهاي ساخت دولت و ايالت پيش از آنكه ايالت يا دولت مدرن ظهور كند ،آغاز شده بود .در واقع
در وستفاليا به اين وضعيت رسميت داده شد و آنچه كه به طور عملي در حال رخ دادن بود ،تثبيت و
بينالمللي شد .دولت مدرن متولد اروپا ،به دولت استعمارگري در خارج از اروپا در آمد كه مناسبات قدرت
را با مركزيت كشور مادر از لحاظ سياسي ،اقتصادي و فرهنگي ميديد .بدينترتيب ،كاركرد پايتختها در
اين كشورها با ديگر كشورها متفاوت ميباشد و ايفاي نقش آنها فراتر و كاربرديتر از غيراروپاييها براي
دولت و ملت كشورها بود .از اينرو ،در اين شرايط پايتختها نقش مهمي در ايجاد دولت مدرن اروپايي
داشتند و در جذب نيروهاي گريز از مركز و مديريت نيروهاي مركزگرا نقشي تعيينكننده داشتند .در اروپا
نخبگان از پايتختهاي جديد برآمده از دولت مدرن ،براي اعمال قدرت در مناطق محيطي كه به طور بالقوه
وفادار نبودند ،استفاده ميكردند و از آن به عنوان ابزاري براي وحدت ملي و مديريت در جهت قلمرو موثر
ملي به كار گرفته ميشد و پايتخت مناطق ناهمسو را كنترل ميكرد .در واقع ،پايتختشهرها در خدمت
هدفي بودند كه خود دولت هم به همان منظور ايجاد شده بود ،بدين معنا كه پس از تشكيل حكومت
پايتختها بر اساس اهداف حكومت شكل ميگرفت و به استعمار ديگر مناطق جهان ميپرداختند.
اما در خارج از اروپا و يا در سرزمينهاي غيراروپايي وضع پايتختها به گونه ديگري قابل بررسي است .خارج
از اروپا ،ترتيب مراحل كار بر عكس ميباشد .به گونهاي كه پس از پايهگذاري يك حكومت ،تالش براي ايجاد
ساختارهاي مناسب و حفظ امنيت وفاداري افراد و قوميتهاي متفاوت مطرح ميشود .بدين معنا كه ابتدا
ايالتها و پايتختهايي در نتيجه توجه و در اختيار گذاشتن منابع از سوي اروپاييان و كشورهاي استعمارگر
به وجود ميآيد ،سپس تالش براي برپاداشتن حكومتي بومي كه در خدمت استعمار و اهداف اروپاييان باشد،
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صورت ميگيرد .در واقع ،حالت ايالتي اجازه ميداد پيش از آنها مشروعيت قابل توجهي داخلي به دست
آورد ،قدرتش در عرصه بينالمللي در حال ظهور به رسميت شناخته شود .با توجه به اين ترتيبهاي مختلف
از حوادث ،پايتختها در كشورهاي اصلي و حائز اهميت وستفالي در مقايسه با آنهايي كه خارج از اروپا
بودند ،نقشهاي مختلف بازي ميكردند .در كشورهاي غيراروپايي ،پايتختها را بدون نياز به ايجاد دولتي
براي نظارت و كنترل قلمرو و يا تحت تاثير قرار دادن وفاداري جمعيتهايي كه ساكن يك منطقه خاص
بودند ،پايهگذاري كردند .در واقع ،پايتختها در كشورهاي غيراروپايي فرمايشي در راستاي اهداف كشورهاي
مادر بودند .به همين خاطر اين كشورها پس از استقالل و رها شدن از زير يوغ استعمار بالفاصله اقدام به
انتقال پايتخت كردند .بهترين نمونههاي انتقال پايتخت در هند و پاكستان از كلكته و كراچي به دهلي نو و
اسالم آباد پس از آزاد شدن از استعمار انگليس بود.
به بيان سادهتر ،در اروپا پايتختها به عنوان بخشي از فرايند دولت و ملتسازي به وجود آمدند ،اما در خارج
از اروپا پايتختها پس از تاسيس سرزمين پديد آمدند .در مورد دوم پايتختها تناسبي كامل با عملكرد
دولت نداشتند .با پيشرفت مبارزه با استعمار ،نخبگان پس از استعمار ميبايد پايتختهاي حقيقي ميساختند
و مستقر ميساختند شهرهايي كه قلمرو را كنترل ميكرد و وفاداري ساكنان ارتقا ميداد ،همانند آنچه كه
همتايان اروپايي آنها انجام داده بودند .بنابراين ،با توجه به اين تفاوتها در طبيعت ايالتي و عملكرد پايتخت-
ها ،تمام تالشها به منظور انتقال پايتخت داراي كيفيتي مشابه ميباشد .بنابراين ،جابجايي پايتخت در
زمينههاي پسااستعماري متمايز است از آنرو كه ضرورت و الزامي براي ساخت ملت و دولت ميشود.
 -1-4دالیل انتقال پایتخت
مانند تمامي رخدادهاي سياسي ،انتقال پايتخت را نميتوان به سادگي شرح داد .اين عمل در نتيجه تجمع
عوامل متعدد ميباشد .با اين حال ديدگاههاي مختلف متغيرهاي ديگري را هم شناسايي و مشخص ميكند.
نخست داليل كلي و محتمل انتقال پايتخت و سپس از منظر جغرافيا سياسي با ارائه مثالهايي پرداخته
ميشود.
 -1اولویتهای حاكمیت محور
انتقال پايتخت در چنين حالتي بيشتر در نظامهاي سياسي غيردموكراتيك و در جاهايي كه از نظر
سياسي ابتدايي و روند دولت-ملت سازي آنها به صورت كامل و نارسا شكل گرفته است ،اتفاق ميافتد كه
معموال حاكمان مستبد در جهت مقابله با حس مشترک عمومي ،مخالفت مردم و توصيههاي عاقالنه سياست-
گذاران اقدام به اين كار ميكنند .در واقع از آنجا كه بسياري در نيل به اهداف بيان شده موفق نميشود،
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تحليلگران همان ابتدا كارآمدي و منفي بودن آنها را مورد سوال قرار ميدهند .از نمونههاي آن به انتقال
پايتخت در ماالوي اشاره كرد كه رئيس جمهور وقت بنابر استدالل پاتس )1935( 18در درجه اول براي
اعتبار شخصي اقدام كرده است و نه به عنوان عنصر عقالني براي بازسازي منصفانه اقتصاد و ديگر جنبههاي
توسعه ماالوي باشد .ايجاد پايتخت جديد در نيجريه را هم بايد در اين بستر بررسي كرد.
بنابراين ،پيگيري پروژههايي در چنين مقياس گستردهاي در مكانهايي كه رويههاي دموكراتيك غايبند،
راحتتر ميباشند .در نظامهاي سياسي اقتدارگرا ،نخبگان ممكن است هزينههاي عظيم مالي ناشي از چنين
حركتي را به خاطر آينده نمادين ،سياسي و اقتصادي در آينده بپذيرند .رژيمهاي سركوبگر به راحتي
ميتواند پايتخت خود را انتقال دهند كه نگاه استبدادي حاكمان عاملي براي مجوز اين امر باشد .اين وضعيت
معموال در كشورهايي به وجود ميآيد كه نظام سياسي در نتيجه براندازي نظام پيشين اقدام به انتقال
پايتخت ميكند .البته ديگر دوره اين وضعيت گذشته است و به سر آمده است و اين وضعيت بيشتر ،پيش
از حكومت مدرن و يا اوايل آن قابل پيگيري است.
 -2دالیل عقلی و فنی
توجيه محافل رسمي براي انتقال پايتخت ،تقويت عملكرد اقتصادي و افزايش عملكرد و وظايف اداري
است .پايتخت با استداللي كه هر گروه دارد ،طراحي شده براي خدمت به منافع تجاري و ژئواستراتژيك يك
قدرت استعماري و آمادگي كامل براي چالشهاي اقتصادي و اداري يك كشور مستقل را ندارد .پايتخت
جديد ميتواند به عنوان مركز مبادالت اقتصادي ،كانون همگرايي براي زيرساختها و مدلي از دولت موثر
طراحي و ساخته شود .پايتخت جديد ساخته مي شود تا پايتخت همه چيز را از ابتدا آغاز كند و محدوديت-
هاي قديمي اقتصادي ،حمل و نقل و ساختارهاي اداري را به سرعت دور بزند .سياستمداران مسئول ميگويند
كه اگر اين مهم با انتقال پايتخت به دست آيد ،اين نتيجه بيشك مطلوب خواهد بود.
اين استداللها براي تغيير پايتخت در دوره استعمارزدايي 12قابل بررسي است كه از نمونههاي آن ميتوان
به دولتهاي ساحلي افريقا و آسيا پس از خروج از استعمار اشاره داشت .اين كشورها پايتختهايي داشتند
كه به دليل نيازهاي تجاري استعمارگر پيشين به وجود آمده بودند .از اينرو ،چنين جهتگيريهايي براي
ضرورتهاي پسااستعماري نامناسب به نظر ميرسد .چرا كه از آن نميتوان در ارايه خدمات به مردمي كه
از نظر جغرافيايي در سراسر سرزميني پهناور پراكنده بودند ،بهره برد .در تئوري جابجايي پايتخت با طراحي
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و اجراي درست ميتواند فرصتهاي اقتصادي و خدمات دولت را به مناطق داخلي كشور به ارمغان بياورد
(.)Rhoads, 2001: 28-216
اگر داليل عقلي و فني باعث شود رهبران و تحليلگران را در ارزيابي توضيحات جايگزين كمك كنند،
اين ديدگاهها به تنهايي براي انتقال پايتخت كافي نميباشند .در واقع اظهارات نخبگان اقتدارگرا ممكن است
به صورت خاص گمراه كننده باشند .داليل منطقي و فني به گونهاي طراحي شدهاند كه براي مخاطبان
بينالمللي ،بهويژه اهداكنندگان كه چنين زباني براي آنان جذاب است ،جالب و قابل فهم باشند .داليلي
باعث ميشود كه به انتقال پايتخت در بعد بينالمللي مشروع و منطقي به نظر رسد ،ممكن است نظر
مخاطبان داخلي ،قانوني را آنچنان جلب نكند .اگر داليل منطقي و عقلي بخشي از محاسبات تصميم درباره
انتقال پايتخت باشند ،نارسا هستند .حتي اگر ما شك و ترديدي درباره داليل رسمي انتقال پايتخت نداشته
باشيم ،داليل ديگري وجود دارند ،تا درباره استدالل عقلي ،شك به وجود آيد .اول در حالي كه منافع تجاري
امپرياليستي ممكن است پايتختها را كنار آبراهها مكانيابي كرده باشد ،دليلي علي وجود ندارد كه فرض
كنيم كه در نبود استعمار ،نيروهاي تجاري بومي به صورت خودجوش در مناطق داخلي كشور و نه در امتداد
خط ساحلي ،متمركز شوند .گذشته از اينها ،كشتي بخار براي تجارت حياتي بود به ويژه در شرايطي كه در
آن انجام هماهنگي و تامين مالي براي راه آهن ملي موجود نبود .اين پرسش سرانجام درباره هر مورد خاص
پيش ميآيد ،فارغ از اينكه نيروهاي تجاري بومي مجبور بودند كه ثروت و دارايي و قدرتشان را در مناطق
ساحلي متمركز كنند يا مناطق داخلي .به عبارت ساده از نظر اقتصادي منطقي نيست كه پايتخت را به
مناطق داخلي كشور منتقل كنند .دوم اينكه نشان ميدهد كه مكان پايتخت در زمان استعماري از نظر
اقتصادي غيرمنطقي بود ،در حاليكه محل جديد پسااستعماري از ديدگاه اقتصادي معقول و منطقي بود .اين
عامل در مورد قزاقستان صادق نميباشد ،چون آلماتي با چشمانداز تجاري انتخاب نشده بود و اگر با اين
چشمانداز منتقل ميشد بايد به مرز روسيه نزديكتر ميشد .سوم اينكه همانطور كه پاتس نشان داده است،
ادعاي اينكه پايتختها به منظور ايجاد رشد اقتصادي و بهبود كارآيي مديريتي انتقال مييابند ،هم قابل
توجه است؛ اما اينگونه انتقال پايتختها در اين مناطق موفقيت هاي بسيار محدودي به دست آوردهاند.
شاتس ابراز ميدارد كه "در ياد ندارم جابجايي پايتختي بوده باشد كه در آن رشد اقتصادي و بهرهوري اداري
افزوده شده باشد .سرانجام حتي اگر پايتختي از نظر منطق اقتصادي و اداري در مكاني نامناسب قرار داشته
باشد ،اين ميتواند تنها به ما بگويد كه پايتخت بايد منتقل شود ولي اينكه پايتخت به كجا منتقل شود،
نميتوان حرفي به زبان آورد" (.)Schatz, 2008: 12
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برنامهريزي براي توسعه متوازن و تمركزدايي سياسي و اقتصادي ميتواند يكي از داليل عقلي براي
انتقال پايتخت باشد كه كشورها در جهت تمركززدايي آن را بكار ميگيرند .انتقال پايتخت ميتواند به عنوان
يك استراتژي ملي در جهت كم كردن بار و تمركز بيش از پايتخت پيشين را با ساخت پايتخت جديد باشد.
اين روش در كشور برزيل بكار گرفته شد و منجر به انتقال پايتخت از ريودوژانيرو به برازيليا شد.
گذشته از اينها ،از آنجا كه پايتخت در دولتهاي ملي نقش بيبديلي در سازماندهي كشوري دارد و تهديد
پايتخت و نابودي آن ميتواند زمينه اضمحالل نظام سياسي باشد و در نتيجه هر تهديد انساني و طبيعي كه
متوجه آن شود ،الزم است كه در جهت رفع آن گام برداشت .در بعضي پايتختها در دنيا ممكن است كه
مخاطرات طبيعي مانند زلزله بزرگترين تهديدكننده براي آنها باشد به همين خاطر به منظوري دوري از
بالياي طبيعي يكي از بهترين راهها انتقال پايتخت ميتواند باشد .براي مثال ،انتقال پايتخت در قزاقستان
يكي از داليل زلزلهخيزي آلماتي بود .بنابراين ،مخاطرات محيطي يكي از داليل عقلي انتقال پايتخت ميتواند
باشد و به عنوان عامل مهمي براي مكانگزيني پايتخت در نظر گرفته شود.
 -8دالیل جغرافیای سیاسی
اگر كشورداري از وظايف ذاتي و حوزه مطالعاتي جغرافياي سياسي بدانيم ،پايتخت مكاني تعيينكننده
و بيبديل در سازماندهي كشوري است كه با مديريت نيروهاي مركزگرا و مركزگريز و تسهيلسازي اداره
امور سرزميني در اين راستا گام بر ميدارد .جنبه مهم انتقال پايتخت ،سازماندهي دولتي و كشوري است
كه در مطالعات جغرافياي سياسي مركزيت دارد .در اينجا منظور از سازماندهي كشوري تالش براي تحليل
پايگاههاي قدرتي جايگزين و پيشرفت نهادهاي زيستپذير است .به عبارت ديگر ،سازماندهي كشوري يعني
تالش براي امنيت پايدار جمعيت ساكن در قلمرو حكومت است كه به وسيله نظام سياسي تامين ميشود.
سازماندهي كشوري ،انتقال پايتخت در سه عرصه قابل بررسي است كه به آنها پرداخته ميشود.
 -1سازماندهی كشوری همراه با پشتیبانی نهادی و نهادسازی

دولتها سازمانهايي هستند كه در به حاشيهبردن سازمانهاي رقيب موفق هستند .هنگامي آنها موفق
ميشوند يك رژيم اصولي را بنا كنند كه يك قلمرو سرزميني (كشور) را مديريت و باشندگان آن پرورش
ميدهند .جابجايي پايتخت موقعيتي ميسازد تا به حاميان و رقيبان كوچكتر اين امكان را بدهد تا در اين
زمينه نهادهاي موثر را بنيان نهند ( .)Potts, 1935: 133سازماندهي كشوري در اين عرصه به چندين
صورت ميتواند شكل بگيرد .در صورتي كه انتقال پايتخت به واسطه استعمارزدايي شكل گرفته باشد ،طبقه
برگزيده و نخبگان جديد با نهادها ،عملياتها و سيستم بوروكراتيكي روبرو ميشود كه به صورت پايهاي
اهداف متفاوتي را دنبال ميكنند .در اين صورت طبقه برگزيده در تقابل با واقعيتهاي اقتصادي و سياسي
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سختي برخواهد آمد كه اولين گام براي سازماندهي كشوري جديد ،ايجاد نهادهاي جديد و مرتبط با وضعيت
جديد است كه انتقال پايتخت يكي از ابزارهاي نهادساز است كه در نتيجه تغيير مكان ميتواند به عنوان
يك نهاد جديد و پشتيبان ،كارويژههاي جديد را دنبال و سازماندهي كند .به عبارت ديگر ،طبقه برگزيده با
انتقال پايتخت به دنبال اينست كه ضمن مقاومت و مخالفت نسل ،بر خالف معيارهاي پيشين حركت كند
كه در اينصورت بايد پايگاهها و نهادهاي جايگزيني براي پشتيباني بسازند كه بتواند تحت شرايط جديد به
سازماندهي كشوري بپردازد.
جابجايي پايتخت بخشي از يك راهبرد پشتيباني است كه رهبران و سياستمداران براي محكم كردن نقش
خود در سازماندهي كشوري با توجه به شرايط گروههاي حامي و رقيب اقدام به آن ميكنند .جابجايي
پايتخت در كشورهاي ماالوي و ساحل عاج از اين منظر قابل بررسي است كه روساي جمهور آنها با انتقال
پايتخت به زادگاههاي خود در جهت پشتيباني سازماندهي كشوري برآمدند .اما انتقال پايتخت در بوتسوانا
و قزاقستان به صورت متفاوتي انجام شده است و پشتيباني از منظر گروههاي رقيب هيات حاكمه جديد،
قابل بررسي است .در بوتسوانا و قزاقستان پايتخت به مكان قدرت گروههاي رقيب ،منتقل شد كه براي دولت
جديد تهديدي به شمار ميرفتند .در اينجا استفاده از انتقال پايتخت ،براي ضعيف كردن و كنترل رقيبان
مدنظر بوده است كه با اين استراتژي هم شبكه فرمانروايي قدرتمند شده و هم كنترل محكمتري بر روي
پايگاههاي قدرت جايگزين ،اعمال شده است.
 -2نماد سازی

يكي از ابزارهاي كشورداري نمادسازي و زنده كردن نمادها و آثار مفاخر ملي يك كشور است .نمادها
در سازماندهي كشوري نه تنها يك سازمان فيزيكي ايجاد ميكنند بلكه يك ابزار نمادين هم ميسازند تا
ايدههاي قانونيبودن سياست هيات حاكمه ،صحت عمل فرهنگي و اجتماعي و تاثير طرز حكومت را هم
منتشر كنند .در واقع ،سازماندهي كشوري نشاندهنده قانوني بودن رژيم است .دولتها براي نمادسازي نياز
به منابع رسانهاي دارند تا پيام خود را به مخاطبان داخلي و بينالمللي خود برسانند و ممكن است اين مساله
در جايي كه دولت ميكوشد تا خدماتي را براي جامعه خود انجام دهد ،مهم به نظر آيد.
در اين راستا ،پايتختها به عنوان يك شهر نمادين و تشريفاتي نه تنها نشاندهنده شكوه نظام سياسي
حاكمه است بلكه بيانگر شكوه ملت خود است كه با مناظر و عناصر شهري خود ميتواند محل يادمانها و
خاطرات تاريخي و يادگارهاي گذشته و كنوني باشد .در اين ميان ،جابجايي پايتخت راهبردي است كه مملو
از واردات نمادين است چرا كه پايتختهاي جديد و يا اساسا شهرهايي كه به پايتخت تبديل شدهاند ،طراحي
ميشوند تا موقعيت دولت را در اقتصاد و فرهنگ در جهان سياست برجسته كنند .پايتختهاي جديد
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ميتوانند با نمادسازي عرصه نمايش تاريخ ،اقتصاد و فرهنگ يك ملت باشند و از اين طريق به سازماندهي
كشوري بپردازند و هيات حاكمه جديد را در پيشبرد سياستها ياري كنند.
 -3كنترل تنوع فرهنگی

انتقال پايتخت به عنوان استراتژي سازماندهي كشوري كمك ميكند تا شناسايي مرزها را با ارتباطات
فرهنگي گسترده ارتقا دهد .به عبارت ديگر ،جابجايي پايتخت بكار گرفته ميشود تا وفاداري ساكنان مرزي
را ايجاد كند .سازماندهي كشوري با يك محبوبيت حداقلي ايجاد ميشود و سپس به ارتباطات فرهنگي
مرزي ميرسد .در حاليكه ضرورتا شناسههاي شعبههاي قوميتي كشوري را از فرمانبرداري به نوعي
فرمانروايي تلقين و تسكين ميدهد .در زمينه اسعمارگري مدرن ،كشورها غالبا در ميان تالشهاي هوشيارانه
طبقه برگزيده ساخته ميشوند و آنها با نفوذ و كنترل بر گروههاي فرهنگي در جهت تعادل فرهنگي كشور
بر ميآيند .به گونهاي كه طبقه برگزيدهاي كه كشور را ميسازند از جابهجايي موفق پايتخت در دو روش
تنبيه و تشويق گروههاي قومي و فرهنگي كشور استفاده ميكنند .برخي از منافع تشويقهاي سازماندهي
دولتي شامل اقتصاد جديد و فرصتهاي سياسي ،افزايش سرمايهگذاري و دسترسي به قدرت ميتواند نه
تنها براي طبقه برگزيده افزايش داشته باشد بلكه براي جامعه عادي هم به همين صورت است ،كساني كه
دريافتكننده خدمات بهتر شدند و بنابراين با هويت ملي جديد به نيرومندي شناخته شوند ،طبقه برگزيده
از بيان آن جلوگيري ميكنند (.)Schatz, 2008: 10
جابجايي پايتخت همچنين ميتواند براي تنبيه بخشي از ساكنان يك سرزمين كه ناهمسو با حاكميت
هستند ،بكار گرفته شود .يك منطقه سركش به ويژه منطقهاي كه تحت تسلط جمعيت قومي كوچكي است
و ميتواند مشكلآفرين و داعيه تجزيهطلبي داشته باشد ،با انتقال پايتخت آن را مديريت كرد .انتقال پايتخت
در اين موقعيت ،قدرت اجباري دولت را به همراه دارد و جمعيت سركشي كه نزديك پايتخت جديد زندگي
ميكنند ،كنترل ميشود .افزون بر اين ،جابجايي پايتخت ميتواند تغييرات آماري را هم به دنبال داشته
باشد ،به ويژه در صورتي كه از پايتخت پيشين به پايتخت جديد مهاجرت وجود داشته باشد .در صورتي كه
گروه فرهنگي طبقه برگزيده و هيات حاكمه در منطقهاي كه به عنوان پايتخت جديد انتخاب شده است،
اقامت كنند ،ميتواند تغييرات بسياري را در جغرافياي فرهنگي منطقه ايجاد كند .پايتخت براي كشورهايي
كه از تنوع قومي و فرهنگي برخوردارند ،نقش زيادي در مديريت نيروهاي همگرا و واگرا دارد و در اين مواقع
نقش پايتخت ميتواند به عنوان عنصري وحدتبخش در سازماندهي كشوري مهم و تعيينكننده باشد .در
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اين شرايط اگر پايتختها بدون توجه به تنوع فرهنگي مكانگزيني شدهاند ،ميتواند يكي از موارد تهديد-
كننده وحدت و بقا ملي باشد كه در اين صورت انتقال پايتخت مناسبترين گزينه براي كنترل تنوع فرهنگي
و كشورداري است.
انتقال پايتخت معموال پيش از دولت مدرن با آمدن حكومت جديدي انجام ميشد ولي در دوره معاصر
بيشتر انتقال پايتختها يا در جهت استعمارزدايي بوده و يا در راستاي توسعه متوازن منطقهاي و تمركززدايي
سياسي و اقتصادي .بدينترتيب ،امروزه انتقال پايتخت ديگر صرفا نميتواند يك راهبرد سياسي تلقي شود
بلكه ميتواند هم يك روش برنامهريزي براي بهرهمندي عادالنه باشندگان يك كشور از منابع و فرصتها
باشد و هم يك استراتژي براي اهداف ملي .اين موضوع يعني رسيدن به عدالت جغرافياي كه ميتواند به
عنوان مهمترين دستاورد انتقال پايتخت ،نظامهاي سياسي را ضمن فراهم كردن موجبات رفاه باشندگان
قلمرويي ،در كشورداري و سازماندهي دولتي دوام بخشد .بنابراين ،انتقال پايتخت مستلزم بررسي جامع
شرايط و الزامات جهاني از يكسو و مسايل گوناگون ساختاري ملي و محلي از سوي ديگر است.
 -5پایتخت و كشورداری در ایران
پايتخت به عنوان مركز سياسي ،اداري ،اقتصادي و گاه فرهنگي و اجتماعي ،مهمترين ركن در
جغرافياي سياسي و اداري هر حكومت به شمار ميرود .هر سلسلة حكومتي جايي را بنا به عواملي به عنوان
پايتخت انتخاب ميكند و حتي جابهجايي پايتخت در سرزميني چون ايران همواره از مسائل مهم به شمار
ميآمده است .از آنجا كه پايتخت ميتواند نشاندهندة شأن ،عظمت و اقتدار حكومتي باشد ،مكانگزيني آن
بايد براساس الگويي تعريف شده انجام شود و بازسازي و يا ايجاد سازههاي جديد در آن مورد توجه قرار
گيرد ،تا جايي كه از جنبههاي دفاعي ،اقتصادي و آرايههاي تزئيني ،برتري محسوس خود را در انظار داخلي
و عرصههاي برونمرزي آشكار كند (متولي .)111 :1839 ،در سرزمين ايران ،پايتخت ملي از لحاظ تاريخي
و جغرافيايي ثبات نداشته است و دائما تحت تاثير اراده سياسي حكام جابهجا ميشده است .اگر از دولت
ايالم كه يك دولت قديمي و منطقهاي در ايران بود صرفنظر كنيم ،شهر اكباتان يا هگمتانه (همدان امروزي)
نخستين شهري بود كه به وسيله دولت ماد به عنوان پايتخت يك دولت مقتدر برگزيده شد (حافظنيا،
)232 :1831؛ از آن زمان تا به حال ،با توجه به اينكه ،در اين سرزمين دولت ثابت وجود نداشته و اين
سرزمين همواره از اهميت خاص جغرافيايي و ژئوپليتيكي برخوردار بوده است ،بنابراين ،در هر دوره تاريخي،
اين جغرافيا ،با تجربه يك دولت جديد ،پايتخت جديدي نيز تجربه كرده است .اين در حالي است كه بيشتر
دولتهاي تشكيل شده در اين سرزمين ،با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي ،و حساسيتهاي ناشي از آن ،همواره
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براي اداره جغرافياي سياسي اين سرزمين و مقابله با مسايل ژئوپليتيكي آن ،پايتخت خود را انتقال داده و
يا ملزم به استفاده از سيستم چند پايتختي بودهاند.
در طول تاريخ ايران ،از آغاز سلسله ماد تاكنون 81 ،نقطه جغرافيايي چه در سطح ملي و چه در سطح
منطقهاي نقش كانوني داشتهاند كه برخي از آنها فقط يكبار و برخي چند بار به طور مكرر صاحب اين نقش
شدهاند كه اولين پايتخت ملي ،همدان (هگمتانه) و آخرين آن تهران بوده است .بدينترتيب 9 ،مورد از اين
كانونها خارج از محدوه طبيعي فالت ايران و  22مورد ( 11درصد) در داخل فالت ايران قرار داشتند،
همچنين با توجه به محدودههاي جغرافيايي متغير دولت در ايران 19 ،مورد ( 62درصد) در داخل مرزهاي
سياسي كنوني ايران قرار داشتند و بقيه در خارج از اين محدوده واقع بودند (شكل ( )1حافظنيا:1891 ،
.)292-298

شكل ( -)1موقعيت پايتختهاي ملي ايران در دورههاي مختلف تاريخي (وليقليزاده)119 :1813 ،
در مجموع كانونهاي سياسي ايران  88بار مركز سياسي سطح ملي و  82بار مركز سياسي سطح منطقهاي
بودهاند و در كل  65بار به صورت ملي و محلي مركز سياسي دولت واقع شدهاند (همان).
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به نظر ميرسد كه در نظامهاي سياسي و اداره سرزميني سنتي ايران ،الگوهاي مختلف و عموما تركيبي
از دولتهاي متمركز و غيرمتمركز وجود داشته است .در آن ساختار ،ايالتها به صورت مستقل يا وابسته و
محلي اداره ميشدند .از اينرو ،پايتخت در ساختار اداره سرزميني (ساختار فضايي قدرت) سنتي ايران ،با
توجه به شرايط زمانه و ساختار حكومتي تنها كانون قدرت سياسي و تمركز نبوده است و جابهجايي آن
هزينههاي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي چنداني در پي نداشته است .ساختار سياسي و سازماندهي كشوري
ايران از دوره صفويه به بعد به سمت تشكيل يك دولت متمركز و بسيط ،منسجم و مقتدر ملي سوق يافت
و پايتخت آن جايگاه و اعتبار متفاوتي نسبت به گذشته پيدا كرد .اين روند در دوره پهلوي اول در چارچوب
تشكيل دولت مدرن مبتني بر الزامات سرمايهداري پيراموني و الگوهاي غربي و غير بومي تداوم و تكامل
يافت .از اين دوره ،گسترش برنامهاي مناسبات سرمايهداري ،كنترل امنيت و حفظ يكپارچگي سرزميني،
بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت و به نظام سياسي كامال متمركز شبه مدرن منتهي شد (تيلمان:1862 ،
.)128-1
پس از انقالب اسالمي ،به رغم اينكه موضوع اصالح تشكيالت دولتي و حذف بوروكراسيهاي اداري و اجرايي،
بهبود روشهاي انجام امور ،واگذاري هر چه بيشتر امور اجرايي به استانها ،كاهش انحصارات دولتي و
واگذاري امور مربوط به بخش خصوصي و تعاوني ،تغيير نظام برنامهريزي متمركز ،ايجاد و ايفاي نقش نظارتي
شوراهاي اسالمي ،اجراي اصل  22قانون اساسي و واگذاري بعضي از خدمات دولتي در تمامي برنامههاي
اول تا چهارم توسعه كشور مورد توجه قرار گرفت .اما اين سياستها و اقدامات بيشتر مربوط به كوچكسازي
تشكيالت و نوعي تمركززدايي اداري و تفويض برخي اختيارات اجرايي به كارگزاران محلي به عنوان
نمايندگان دولت مركزي معطوف شد (كمانرودي )225-222 :1892 ،و نقش دولت در ساختار سياسي و
اداره سرزميني كشور هر چند برخي از نويسندگان اعتقاد به نيمه متمركز بودن ساختار سياسي-اداري
كشور دارند (قاليباف ،)282 :1891 ،تغيير اساسي پيدا نكرده است.
از اينرو ،ساختار سياسي – اداري كشور و سازماندهي كشوري نيازمند بازنگري و حركت به سمت عدم
تمركز است .از آنجا كه الگوهايي كه تاكنون در برنامههاي توسعه براي كشور تجويز شده ،غيربومي و كمتر
با واقعيتهاي فرهنگي و جغرافيايي اين سرزمين سازگار بودهاند ،به همين خاطر نتواستهاند تغيير جدي
حاصل كنند .بنابراين ،براي حركت در اين راستا مانند ديگر كشورها ،نيازمند الگويي متناسب با هويت
فرهنگي و بومي كشور هستيم تا بتواند ضمن مديريت كشور الگويي براي ديگر كشورهاي دنيا صادر كنيم.
در اين راستا براي رسيدن به الگويي پايدار با اين مختصات با تنگناها و آسيبهايي روبهرو بوده است كه
ورود حكومت و دستگاه سياسي به آن را سختتر و محتاطانهتر ميكند.
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 -1ساختار قومي ايران و تنوع و گوناگوني آن ،ضرورت انسجام سياسي-اجتماعي آنان در راستاي تحقق
وحدت سرزميني را ميطلبد.
 -2امنيتي نگاه كردن به موضوع در نتيجه عامل اولي و محافظه كار شدن دولتها در جلوگيري از ناحيه-
گراييهاي قومي ،زباني و مذهبي و كنترل آنها؛
 -8دخالتها و دستاندازي مكرر برون مرزي به خاطر شرايط نزديك پيراموني ايران و امتداد فرهنگي بعضي
از قوميتهاي داخلي در خارج از مرزها؛
 -2تنوع ،تعدد و پراكنش منابع زيستي و طبيعي باعث عدم وحدت جغرافيايي و نابرابري فضايي شده است
و اين تنگناهاي كالبدي جهت عملكرد و كارآيي اقتصاد سرزميني ،شكلگيري اقتصاد سياسي متمركزي را
الزامي ميكند؛
 -5وجود تقسيمات كشوري كه در جهت عدالت جغرافيايي و توسعه متوازن منطقهاي نيست؛
 -1-5عوامل موثر بر مکانگزینی پایتخت در ایران
عوامل موثر در مكانيابي و انتخاب پايتخت در هر كشوري با توجه به شرايط جغرافيايي و فرهنگي و
سياسي حاكم بر آن صورت ميگيرد .اين عوامل در همه كشورها مثل هم نيست و از شدت و ضعف برخوردار
است .اولويتبندي اين عوامل باز متاثر از موقعيت ژئوپليتيكي و جغرافيايي كشور است .انتخاب پايتخت هم
موقعيت محور (ژئوپليتيكي) است و هم ميتواند وضعيت محور (اوضاع سياسي در سطح فروملي و فراملي)
با توجه به شرايط كشور و شيوه سازماندهي كشوري باشد .در ايران هم در طول تاريخ با توجه به اين شرايط
به مكانگزيني پايتخت پرداختهاند .افزون بر اين ،مهمترين عوامل موثر بر انتخاب پايتخت در ايران بر اساس
پژوهشهايي كه تا كنون در اين عرصه انجام شده است ،اشاره ميگردد.
محمدرضا حافظنيا در پژوهشي به بررسي نيروها و گرايشهاي موثر بر گزينش پايتخت پرداختهاند.
ايشان در بررسي سير جابهجايي و گزينش پايتخت چه در مقياس كشوري و چه در مقياس منطقهاي نشان
ميدهد كه سه عامل خاستگاه قومي حكومتها ،امنيت و كنترل سياسي سرزمين و قلمرو جغرافيايي
حكومت ،بيشترين نقش را در گزينش پايتخت در طول تاريخ در ايران داشتهاند .ازاينرو ،بيشتر حكومتهايي
كه عمري طوالني داشتهاند ،اوال مركزيت سياسي خود را چند بار (سه يا چهار بار) جابهجا كردهاند؛ دوم
اينكه در مراحل بعدي از وابستگي آنها به خاستگاه قوميشان كاسته شده و سرانجام در آخرين پايتخت خود
تثبيت شده و از پاي درآمدهاند .در پايان ايشان يادآور ميشود كه در كنار عوامل و پارامترهاي سهگانه اصلي
ياد شده ،حكام بر انتخاب نقاطي براي مركزيت سياسي تاكيد ميكردهاند كه شرايط جغرافيايي و بنيادهاي
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زيستي الزم را داشته باشد؛ مثال شهرهايي كه چندين بار شانس انتخاب شدن به عنوان پايتخت ملي و يا
منطقهاي را داشتهاند ،بيشتر جزو بهترين شهرها از نظر آب و هوا ،وضع كشاورزي ،موقعيت و غيره بودهاند.
شهرهايي چون تهران ،تبريز ،مشهد ،اصفهان و شيراز از شهرهاي خوب كشور بودهاند و موقعيت كنوني آنها
به عنوان نخستشهر و يا شهرهاي درجه دوم كشوري گوياي وجود بنيادها و تواناييهاي زيستي در آنهاست
(حافظنيا.)299-293 :1831 ،
در اين پژوهش اين سه عامل بدون اولويت آمده است ،به همين منظور زهرا احمديپور به همراه علي
وليقليزاده در پژوهشي جامع و مبسوط به طور مفصل به واكاوي و تبيين عوامل موثر مكانگزيني و انتخاب
پايتخت در طول تاريخ در سرزمين ايران با تحليل آماري پرداختهاند .در اين راستا ،با طرح سه فرضيه عامل
خاستگاه قومي حكومتها ،موقعيت مكان مركزي پايتخت (منطقه هسته) و تهديدات خارجي در پاسخ به
پرسش اصلي پژوهش پرداختهاند .با توجه به يافتههاي پژوهش هر كدام از عوامل يادشده شامل خاستگاه
قومي ،موقعيت مكان مركزي (هستهاي) و تهديدات خارجي به عنوان مهمترين واقعيتهاي ژئوپليتيكي
تاثيرگذار در فرايند مكانگزيني ،انتخاب و انتقال پايتختهاي سرزمين ايران نقش بهسزايي داشتند .در
همين راستا ،در بيشتر دولتهاي تشكيل شده در اين سرزمين ،عامل خاستگاه قومي ،مهمترين عامل
ژئوپليتيكي به لحاظ بار ژئوپليتيكي حمايت ملي در تعيين مكان پايتخت ،در جهت تثبيت و تحكيم اوليه
پايههاي حكومت و دولت ،اين بار عامل موقعيت مكان مركزي (هستهاي) است كه مهمترين عامل انتقال
پايتخت به يك موقعيت برتر به لحاظ جغرافيايي و ژئوپليتيكي در داخل كشور براي تسلط و كنترل كامل
آن بر گستره جغرافياي سياسي ،انساني و شبكه شهري كشور در جهت تثبيت و تحكيم پايدار پايههاي
حكومت و دولت بهشمار ميرود .همچنين ،وجود تهديدهاي خارجي نيز بهعنوان مهمترين واقعيت
ژئوپليتيكي هر دولت در تقابل منافع آن با دولتهاي همسايه و به دنبال آن افزايش وزن ژئوپليتيكي مكان
جغرافيايي دولت ،همواره يكي از مهمترين محرکهاي اصلي در انتقال و مكانگزيني پايتخت در يك موقعيت
كامال محوري و مسلط به كانون تهديد براي ايجاد تعادل ژئوپليتيكي دولت بوده است .با اين حال ،بايد توجه
داشت كه هر مكان جغرافيايي در تبديل آن به پايتخت دولت مربوطه ،با توجه به واقعيتها و ارزشهاي
جغرافيايي و ژئوپليتيكي خود ،به نحوي در نقش يك منطقه هستهاي در انتقال و مكانگزيني پايتخت
تاثيرگذار بوده است .در واقع ،برخوردار بودن مكان جغرافيايي پايتخت از بار ژئوپليتيكي پشتيباني ملي،
استيالي جغرافيايي و ژئوپليتيكي آن بر گستره جغرافياي سياسي ،انساني و شبكه شهري كشور ،و به دنبال
آن موقعيت مسلط ارتباطي و مواصالتي آن در داخل و ماوراي مرزهاي كشور ،و نيز موقعيت استراتژيك و
نظامي آن در برابر تهديدات برون مرزي ،همه داللت بر موقعيت هستهاي پايتخت دارد.
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در همين راستا ،به گونهشناسي مكانگزيني پايتختهاي ايران با توجه به سه فرضيه اصلي پرداخته ميشود.
بدينترتيب ،در بين پايتختهاي ايران (پايتختهاي ملي) ،شهرهاي اكباتان (دوره مادها و هخامنشيان)،
پاسارگاد ،تختجمشيد ،انطاكيه ،نساء ،استخر ،غزنه ،نيشابور ،مرو ،خوارزم ،مراغه ،تبريز (دوره ايلخانان و
صفويان) ،سمرقند ،مشهد ،شيراز ،تهران (قاجار) شهرهايي هستند كه عامل خاستگاه قومي و تكيهگاه ملي
دولت يا عوامل حكومتي در مكانگزيني و انتخاب آنها به عنوان دولت مربوطه نقش داشته است .البته ،همه
شهرهاي مربوطه كامال در مركز ثقل ملي دولت خود قرار نداشته است ،بلكه گاهي نزديكي آن به مركز ثقل
ملي دولت (مانند انطاكيه در دوره سلوكيان ،نيشابور در دوره سلجوقيان و تهران در دوره قاجار) يا موقعيت
آن در كانون فرهنگي و انساني همسان با بدنه اصلي حكومت (مانند اكباتان در دوره هخامنشيان و مراغه و
تبريز در دوره ايلخانان مغول در كانون ترکهاي سلجوقي در آذربايجان) يكي از داليل اصلي مكانگزيني
آن شهر به عنوان پايتخت بوده است .به طور كلي ،پايتخت در بين پايتختهاي ايران ،كامال با عامل خاستگاه
قومي و ملي دولتهاي وقت انطباق دارد.
با اين وجود ،مكانگزيني بيشتر پايتختهاي ايران به نحوي بر موقعيت مكان مركزي يا هستهاي بودن آنها
داللت دارد .تا جاييكه اين عامل در مكانگزيني شهرهاي اكباتان (دوره مادها ،هخامنشيان ،اشكانيان)،
شوش ،بابل ،سلوكيه ،انطاكيه ،هكاتمپليس ،ري ،تيسفون (دوره اشكانيان و ساسانيان) ،غزنه ،اصفهان (دوره
سلجوقيان و صفويان) ،سلطانيه ،هرات ،سمرقند ،قزوين ،مشهد ،شيراز و تهران در دوره قاجار تاثير بهسزايي
داشته است .البته ،اين عامل ژئوپليتيكي ،حداقل  22بار به طور جدي در مكانگزيني پايتختهاي ايران
نقشآفرين بوده است.
وجود عامل تهديد خارجي نيز به عنوان يكي از مهمترين عوامل ژئوپليتيكي تاثيرگذار در فرايند مكان-
گزيني پايتختهاي ايران ،كامال مشهود است .اين عامل نيز ،دستكم در مكانگزيني اكباتان (دوره مادها،
هخامنشيان ،اشكانيان و سلجوقيان) ،بابل ،سلوكيه ،انطاكيه ،دارا ،نساء ،هكاتمپليس ،ري (دوره اشكانيان و
سلجوقيان) ،تيسفون (دوره اشكانيان و ساسانيان) ،غزنه ،نيشابور ،مرو ،خوارزم ،مراغه ،تبريز (دوره ايلخان و
صفويان) ،سمرقند ،قزوين ،اصفهان ،مشهد ،شيراز و تهران در دوره قاجار تاثيرگذار بوده است .در واقع،
انتخاب  26پايتخت نيز به نحوي تحت تاثير اين عامل به انجام رسيده است .با اين حال ،الزم به يادآوري
است كه مكانگزيني پايتختها ،هيچ وقت به خاطر يك يا دو عامل به انجام نرسيده است ،بلكه عوامل
متعددي در كنار هم در اين كار دخيل بودهاند .براي مثال ،در مكانگزيني اكباتان در دوره مادها سه عامل
يادشده همه با هم در انتخاب آن به عنوان پايتخت مادها تاثير گذار بودهاند.
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در پايان پژوهش نتيجهگيري ميشود كه عامل موقعيت مكان مركزي (قابليت هستهاي) پايتختها و
نيز تهديدات خارجي نسبت به عامل خاستگاه قومي حكومتها در مكانگزيني ،انتخاب و انتقال پايتختهاي
ايران نقش بارزتري داشتهاند .بنابراين ،عامل مكان مركزي (قابليت هستهاي) مكان جغرافيايي و تاثيرگذاري
تهديدات خارجي بيشترين نقش را در مكانگزيني ،انتخاب و انتقال پايتخت در ايران در طول تاريخ حكومت-
هاي آن داشته است (احمديپور و وليقليزاده.)82-5 :1836 ،
با توجه به پژوهشهاي يادشده در باب مكانگزيني پايتخت در ايران ميتوان گفت كه همه عوامل
داراي وزن و نقش بودهاند و اولويت هر كدام از عوامل با توجه شرايط آن زمان بوده است كه حكام وقت با
تدبير خود به اقدام به انتخاب پايتخت نمودهاند .اما آنچه در اين ميان مهم به نظر ميرسد اينست كه
مهمترين كاركرد پايتخت سازماندهي كشوري در گستره سرزميني كشور است .در ايران گذشته هم اين
موضوع اصل اليتغيري در انتخاب پايتخت بوده است كه در جهت رفع مشكالت سرزميني و نيز حل مسايل
ژئوپليتيكي كشور با مناطق پيراموني آن به انجام رسيده است؛ تا جايي كه نياز دولت مركزي به حمايت
ملي ،دليل اصلي مكانگزيني پايتختها در هسته ملي دولت ،كنترل و اداره بهينه كشور باعث مكانگزيني
آن در يك موقعيت استراتژيكي و كامال ژئوپليتيكي بوده است .پايتختها در ايران با نهادسازي در فراهم
كردن پشتيباني ملي و نمادسازي در تهييج افكار عمومي ملت در سازماندهي كشور و روند دولت و ملتسازي
با توجه به موقعيت (ژئوپليتيك) و وضعيت (سياست) ،از سوي حكومتها ،مكانگزيني ،انتقال و انتخاب
شدهاند .به عبارت ديگر ،پايتخت يا مركزيت سياسي در ايران ،همانند محدودههاي سياسي آن ،در طول
تاريخ فراز و نشيبهاي زيادي داشته است و به پيروي از تغيير حكومت ،پايتخت آن نيز جز در موارد كمي،
از شهري به شهر ديگر جابهجا شده است .نگاهي به گذشته تاريخي اين تغيير و تحول ،نشان از انگيزههاي
گوناگوني است كه به تناسب زمان ،مكان و ساختار اجتماعي حكومت با محفوظ داشتن استراتژي سياسي و
مسايل ژئوپليتيكي زمان ،موجب جابهجايي مركز سياسي كشور شده است .اين انگيزهها بيشتر در گام
نخست ،سياسي ـ امنيتي و در گام بعدي اقتصادي ـ اجتماعي بوده است.
 -6تهران و انتقال پایتخت
گذشته از اينكه تهران با هر هدفي به وسيله آقامحمدخان قاجار به پايتختي و مركزيت سياسي-اداري
برگزيده شد ،اما ميتوان ويژگيهايي را براي آن برشمرد كه موقعيت منحصر به فردي به اين شهر در ايفاي
نقشش داده است .از جمله اين ويژگيها ،ايمني نسبي در برابر تهديدات خارجي ،نقش ارتباطي و مواصالتي،
كنترل سياسي و داشتن بنيادهاي زيستي بر انتخاب تهران به مركزيت سياسي و اداري كشور و ابقاي آن در
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اين نقش تاثيرگذار بودهاند و به اين شهر موقعيت خاصي در سازماندهي كشوري بخشيده است .همين امر
در كنار سياستهاي دولت چه پيش از انقالب اسالمي و چه پس از آن ،باعث گسترش بيرويه تهران شده
است؛ به گونهاي كه امروزه تهران داراي صفات و ويژگيهاي جديدي شده است كه كليه امور كشور به تهران
گره ميخورد و مهمترين آن عبارتند از -)1( :داراي موقعيت مسلط مركزي در شبكه شهري و نخست شهر
ايران -)2( ،نقش ارتباطدهنده و واسط شبكه شهري كشور با شبكههاي شهري ديگر كشورها -)8( ،كسب
هويت ملي به خاطر حضور گروههاي اجتماعي و فرهنگها و قوميتهاي مختلف كشور در آن -)2( ،انحصار
قدرت در همه ابعاد و تمركز آن در پايتخت (حافظنيا.)298-233 :1831 ،
تهران با اين جايگاه نه تنها مركز سياسي است ،بلكه پرجمعيتترين شهر ،مركز اقتصادي  ،فرهنگي،
آموزشي ،دانشگاهي و فناوريهاي نوين است (كريميپور .)150 :1831 ،بر اساس آخرين سرشماري عمومي
نفوس و مسكن ،جمعيت استان تهران  12138891نفر بوده كه بيش از  16درصد جمعيت كل كشور است.
اين شهر به عنوان پايتخت كشور به همراه شهرهاي اقمارياش بيش از  20درصد جمعيت كشور را در خود
جاي داده است (مركز آمار ايران .)1890 ،به نظر ميرسد با توجه به نرخ رشد جمعيت ،استان تهران تا سال
 1200شمسي بين  22تا  25درصد جمعيت كل كشور را در خود جاي دهد.
اما تهران كه كانون تراكم جمعيت ،تجارت و اقتصاد ،شبكههاي ارتباطي ،پادگانها ،صنايع و خدمات
است ،همواره هسته بزرگترين آشوب و ناآراميها عليه دولت و حكومتها بوده است و توان شگفتانگيزي
در متراكمسازي قدرتهاي اجتماعي و مدني براي اعتراض دارد .با نگاهي به تاريخ آن در مييابيم كه از
زماني كه آقامحمدخان در . 1212ق. 1193 /م تهران را به عنوان پايتخت برگزيد سرنوشت ايران بهويژه
سلسلهها و نظامهاي حكومتي ،بستگي تنگاتنگي به اين شهر داشته است .بارها و بارها ثابت شده است كه
"هر كس بر تهران مسلط باشد بر باقي كشور نيز چيره خواهد شد" .به رغم هر كمبودي فقط كافي بود،
وحدتي در تهران به وجود بيايد تا كشور ،هم براي حل مسايل خارجي بزرگش و هم براي مقابله با گرايشهاي
نيروهاي تجزيهطلب در واليات در موضع بهتري قرار بگيرد .بدين معنا؛ در دو قرن اخير تا زماني كه تهران
با ثبات و پايدار بوده ،ايران نيز به حيات مستقالنه خود استمرار بخشيده است؛ بر عكس زماني كه تهران در
برابر نيروهاي خارجي تسليم شده ،بقيه استانها نيز مطيع شدهاند .پس با اين وصف ،گزافه نيست كه تهران
قلب تاريخي و جغرافيايي و روح ايران در دو سده اخير ناميده شود (كريميپور .)150 :1831 ،تهران با اين
پيشينه و ژئوپليتيك انساني براي ايفاي نقش در امنيت كشور و نظام سياسي ،در نهايت ميتواند تعيينكننده
سرنوشت آينده كشور و نظام جمهوري اسالمي ايران باشد.
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بدينترتيب ،با توجه به پيوستگي و وابستگي امنيت تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسالمي ايران با امنيت
ملي و پايداري نظام ،برنامهريزي براي تامين امنيت و پيشگيري از عدم پايداري و بحران ،امري اساسي و
حياتي براي نظام جمهوري اسالمي ايران به نظر ميرسد (صفوي .)16 :1831 ،اما آسيبپذيري و ناپايداري
امنيت تهران تنها محدود به ژئوپليتيك انساني و قابليت بحرانزايي سياسي جمعيتي آن نيست بلكه اين
شهر از نظر طبيعي به واسطه موقعيتاش ناپايدار و ناامن است.
شهر تهران با توجه به موقعيتش داراي ساختار زمين شناسي و تكتونيكي پيچيدهاي است .به گونهاي
كه داراي بيشترين ناپايداريهاي زمينشناختي به لحاظ داشتن گسلها و شكستگيها و نيز داراي رسوبات
آبرفتي سست دانه ميباشد .استان تهران داراي بيش از  65گسل در سه رده بيش از ده كيلومتر ،كمتر از
ده كيلومتر و بيش از دو كيلومتر ،و زير دو كيلومتر است (شكل ( )1همان .)110 :بدينترتيب ،خطر بيشتر
اين گسلها متوجه شهر تهران بوده و در صورت وقوع ميتوانند بيشترين خسارات و تلفات مالي و جاني را
بر اين گستره شهري تحميل كنند .از سوي ديگر ساختوسازهاي غير استاندارد و فشارهاي ناشي از اين
سازهها ،زمينه را براي آثار اين بالياي طبيعي دو چندان كرده و ناپايداري مضاعفي را به بار خواهد آورد .به
همين دليل يكي از نواحي مستعد بالياي طبيعي نظير زلزله و لغزش است و در صورت وقوع زلزله بيشترين
تلفات انساني را به بار خواهد آورد.

شكل( -)1نقشه زمينشناسي و موقعيت گسلها (جايكا)1830 ،
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يكي ديگر از عوامل ناپايداري طبيعي تهران ،سيلخيزي آن است .حوضه آبريز تهران كه از رودخانههاي
سولقان و كن ،حصارک ،فرحزاد ،دركه ،دربند ،گالبدره و دارآباد تشكيل شده است (شكل  .)2عوامل طبيعي
نظير شيب زياد ،توپوگرافي خاص منطقه ،باال بودن ضريب جريان به علت عدم پوشش گياهي مناسب و
شدت بارش از يك سو ،و عوامل مصنوعي نظير تجاوز به حريم رودخانهها ،بستهشدن دهانه پلها ،ساخت
منازل و تاسيسات بر روي رودخانهها از سوي ديگر ،باعث كاهش نفوذپذيري خاک و سيالبيبودن بعضي از
بستر رودخانهها شده و بر شدت پتانسيل سيلخيزي شهر تهران مي افزايد .خطر سيل ابتدا بيشتر متوجه
شمال شهر ،يعني محدودههاي دربند ،اوشون ،پس قلعه و گالبدره ميباشد و با زيادشدن دامنه آن ميتواند
تمام شهر را در برگيرد .با اين وجود اطالعات زيادي در مورد سيلهاي تاريخي به وقوع پيوسته در تهران
موجود نيست ،اما بر اساس آمار و اطالعات  50سال اخير نشان ميدهد كه در اين مدت  21مورد سيل در
گستره تهران اتفاق افتاده است كه آخرين آن سيل گالبدره در تابستان سال  1869ميباشد (گزارش مسايل
سيل.)1810 ،

شكل ( -)2موقعيت مسيلهاي اصلي شهر تهران (طرح راهبردي)1830 ،
از اينرو ،با توجه به ناپايداري انساني و طبيعي تهران به عنوان پايتخت و گرهخوردن امنيت آن با امنيت
ملي ،ميطلبد براي حفظ نظم و تدوام امنيت پايدار در آن برنامه منسجمي را براي ساماندهي آن و مركزيت
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سياسي جمهوري اسالمي تدوين و طراحي نمود .همچنين آگاهي مديران و تصميمگيران در امر برنامهريزي
شهر تهران از شناخت وضع موجود با در نظر گرفتن محدوديتها ،امكانات ،چالشها و پيامدهاي امنيتي
امري اجتنابناپذير است .بنابراين ،در گام نخست بايد برنامهاي در جهت حل مسايل و مشكالت اجتماعي
و اقتصادي تدوين كرد و در گام بعدي چارهاي براي ساماندهي مركزيت سياسي و كمكردن بار امنيتي آن و
نيز تمركززدايي كشور در همه ابعاد ،انديشيده شود .در اين راستا ،از گزينههاي ساماندهي پايتخت و برونرفت
از اين وضعيت ،تمركززدايي و انتقال پايتخت ميتواند باشد كه اين امور هم مستلزم بررسي همهجانبه آن از
نظر الزامات ،زمينهها و پيامدهاي آن است.
 -1-6انتقال پایتخت سیاسی از تهران
تهران براي نخستين بار از سوي كريم خان زند براي مدت كوتاهي به پايتختي برگزيده شد اما به داليل
اقليمي و زيستمحيطي (آب و هواي گرم تابستان و بوي نامطبوع) ،پايتخت خود را به شهر شيراز ،كه از
اعتدال هوا برخوردار بود ،منتقل كرد (آريانپور 650 :1812 ،ـ  .)669تهران پس از به حكومت رسيدن
قاجاريه دوباره پايتخت شد و اكنون پس از  216سال با سرنگوني دو حكومت و شكلگيري نظام جمهوري
اسالمي ايران ،همچنان پايتخت ميباشد .اين شهر در واقع مقر و كانون سازماندهي كشوري و شكلگيري
دولت مدرن در ايران بوده است كه با موقعيت وحدتبخش و كنترلكننده خود توانسته است با وجود كليه
تحوالت معاصر يكپارچگي ملي را انتظام بخشد .با اين وجود ،در طول اين مدت بحث انتقال مركزيت سياسي
در آن بارها بنا به داليلي در مراجع سياستگذاري و قانونگذاري مطرح شده است.
جابهجايي پايتخت ايران از تهران ،اولين بار پس از جنگ جهاني اول مطرح شد .پس از سال ،1862
براي دومين بار در جمهوري اسالمي بحث انتقال پايتخت مطرح شد (سعيدنيا .)1812 ،پس از پايان جنگ
تحميلي ( ،)1863اين امر به طور جدي پيگيري شد ،اما مراجع مسئول در آن زمان "ساماندهي تهران" را
عمليتر و مناسبتر تشخيص دادند و از اجراي آن منصرف شدند .بهرغم ،تالش بسيار و اجراي طرحهاي
عمراني متعدد ،هنوز هم بسياري از مسايل تهران حل نشده باقي مانده است .به همين دليل از اواخر دهه
هفتاد بحث انتقال پايتخت دوباره از سوي برخي مسئوالن مطرح شده است .اهدافي كه موافقان انتقال
پايتخت مطرح ميكنند ،تمركززدايي و حل مسايل تهران ،مانند مسايل ناشي از اندازه جمعيت و فعاليت از
قبيل آلودگي هوا ،ترافيك سنگين ،از يك سو ،حفاظت از اركان حكومت و امنيت ملي در برابر آسيبهاي
گسترده ناشي از زلزله و ديگر خطرات احتمالي از سوي ديگر ،ميباشد .مطالعات اوليه در اين زمينه در سال
 1863با عنوان "بررسي مقدماتي انتقال مركز اداري ـ سياسي كشور" انجام شده است.
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مطالعات پايهاي كه در سال  1863براي انتقال مركز سياسي و اداري كشور انجام شد ،با استفاده از
شاخصهايي به مكانيابي پايتخت جديد پرداخته شده است .در آن مطالعات ،با استفاده از دو شيوه حذفي
و انتخابي در مكانيابي مركز سياسي جديد ،شاخصهايي مانند مناطق مرزي و حاشيهاي ،كويري و بياباني،
كوهستاني ،با تراكم باالي جمعيت ،مواجه با محدوديت منابع آب و واقع در محدوه خطر نسبي باالي زلزله
و شعاع  200كيلومتري تهران ،حذف شدند و از ميان مناطق باقيمانده ،هفت ناحيه سمنان – دامغان –
شاهرود ،ابهر – آوج – آبگرم ،محالت – گلپايگان ،اليگودرز ،نظنز ،اقليد (فارس) و بافت (كرمان) ،انتخاب
شدند و مطالعات امكانسنجي درباره آنها به انجام رسيده است (كمانرودي.)221 :1892 ،
پس از مطالعات كلي و بررسي ويژگيهاي زمينشناختي و جغرافيايي ،سرانجام سه ناحيه واقع در حد
فاصل محالت – گلپايگان – اليگودرز ،آباده – اقليد ،و ابهر – آوج – آبگرم به ترتيب اولويت انتخاب شدند.
از ميان آن سه ناحيه ،دو ناحيه اول در جلسات كميته زيربنايي با توجه به اهداف مطالعه ،به دليل قرار
گرفتن در خارج از شعاع  200كيلومتري تهران ،پيشنهاد و سپس در جلسه هيات دولت تاييد و مقرر شد،
مطالعات تفصيلي در خصوص آنها انجام پذيرد (مهندسين مشاور شارستان .)1863 ،گفتني است ،در اين
مطالعه زمان انتقال پايتخت بين  15تا  25سال برآورد شد و ميزان جمعيت آن در پايان دوره برنامهريزي
با سه فرض در زمينه تعداد مشاغل انتقالي 1/011 ، 611 ،و  2/095هزار نفر برآورد شده است.
به دنبال اين مصوبه در هيات دولت ،مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسالمي ايران بر اساس
رديف  5بند "و" سياستهاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران ،در بخش آمايش سرزمين مصوب
" ،1833/3/9انتقال مركز سياسي در مكان مناسب جهت بهبود و اصالح استقرار جمعيت و فعاليت در كشور
تا پايان چشمانداز  "1202را تصويب كرد (پايگاه اطالعرساني مجمع.)1833 ،
بدينترتيب ،با وجود تالشهاي سياسي و كارشناسي به عمل آمده در سالهاي اخير ،موضوع جابهجايي
پايتخت از تهران در راستاي سازمانيابي اداره سرزميني و توسعه فضايي كشور به سرانجام مشخصي نرسيده
است ،چرا كه جابهجايي مركزيت سياسي از تهران مستلزم جامعنگري و كلنگري سيستمي و راهبردي همه
ابعاد جغرافيايي و نحوه اداره سرزميني ايران و تهران است كه بتوان پس از آن به سازماندهي كشوري مطلوب
و توسعه متوازن در كشور رسيد .از اينرو ،در حال حاضر انتقال پايتخت از تهران از دو منظر قابل بررسي
است كه در زير به آنها اشاره ميشود.
 -1از منظر سیاسی -امنیتی
به نظر ميرسد طراحي پايتخت جديد پيش از آنكه ماهيت اقتصادي ،توسعهيافتگي سياسي و انساني
داشته باشد ،ماهيتي صرفا سياسي داشته است .در اين راستا ،همانطوري كه پيش از اين گفته شد وضعيت
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شهر تهران از نظر ژئوپليتيك انساني و طبيعي به ويژه زلزلهخيري ،شهري ناامن و ناپايدار است و ناامني آن
ميتواند با توجه به جايگاه سياسي و حساس آن ،امنيت ملي را با چالش مواجه كند .از اينرو ،امنيت تهران
با امنيت ملي گرهخورده است و هر گونه خطري از تهران ميتواند تهديدي براي حاكميت باشد .بدينترتيب،
با انتقال آن به يك مكان ديگر كه فارغ از تهديدات انساني و طبيعي باشد ميتواند ضمن كاهش بار امنيتي
تهران ،باعث تحكيم سازماندهي ملي و استمرار و استحكام نظام سياسي موجود باشد .تهران به عنوان
بزرگترين مركز تجمع انساني ،اقتصادي و سياسي كشور به شمار ميرود ،و از نظر مسايل امنيتي داراي
حساسيت فراواني است و به عنوان يك كانون بحرانزا در كشور ميتواند مطرح باشد .بنابراين ،ارتباط
تنگاتنگي بين امنيت ملي و امنيت تهران وجود دارد و تهران به عنوان پايتخت از جمله نقاط مهم و
استراتژيك كشور از منظر سياسي – امنيتي به شمار ميرود .با انتقال مركزيت سياسي از آن ميتوان در
راستاي كاهش بار امنيتي آن و حاكم كردن امنيت پايدار در تهران و به دنبال آن ،در تقويت امنيت ملي
گام برداشت.
 -2از منظر تمركززدایی و توسعه متوازن
انتقال پايتخت موضوع جديد يا خاص ايران نيست ،همانطوريكه پيش از اين گفته شد ،كشورهايي از
اوايل قرن بيستم اقدام به انتقال پايتخت نمودهاند .بيشتر اين كشورها فارغ از مسايل سياسي براي رسيدن
به يك توسعه متوازن براي كشور خود از انتقال پايتخت استفاده نمودهاند و به عنوان يك استراتژي در جهت
عدالت سياسي ،اقتصادي و اجتماعي به جابهجايي پايتخت اقدام كردهاند .آنها ميخواستند از اين طريق
جلوي رشد ناهمگون پايتختشهر را بگيرند و از سوي ديگر با تمركززدايي زمينه رشد مناطق حاشيه و
نابهرهمند را فراهم آورند .البته هر چند اين كشورها مانند برزيل و تركيه نتواستند به آن اهداف مطلوب خود
برسند؛ بدين معنا كه ايجاد پايتخت جديد از توسعه بزرگترين شهر كشور نتوانست جلوگيري كند و يا
اينكه با تغيير در سيستمهاي سكونتگاهي بتواند در سيستمهاي شهري تعادل و توازن برقرار كند (مركز
مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران1819 ،؛ شكويي .)211 :1832 ،يكي از داليل جابهجايي
پايتخت از تهران تالش در جهت تمركززدايي و رسيدن به توسعه متوازن در گستره سرزميني است ،چرا
استقرار مركزيت سياسي در تهران عالوه بر آنكه به طور طبيعي گستره وسيعي از عملكردهاي سياسي با
مقياسهاي ملي و بينالمللي را به مجموعه عملكردهاي شهر تهران افزوده است بلكه با توجه به اينكه اقتصاد
كشور متكي بر منابعي است كه در اختيار دولت است ،باعث تمركز و تجمع فعاليتهاي اقتصادي در اين
مركز سياسي شده است و به نوعي مركز اقتصادي كشور هم به شمار ميرود .اين پديده خود موجب افزايش
جمعيت و به دنبال آن موجب تمركز بخش گستردهاي از عملكردهاي اجتماعي و فرهنگي كه عمدتا از
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طريق بودجههاي دولتي تغذيه ميشود ،در تهران شده است .ادامه اين روند باعث شده كه روز به روز تهران
فربهتر شود و مناطق ديگر كشور ضعيفتر و يا فرصت رشد پيدا نكنند .در واقع ،توسعه تهران به هزينه
توسعهنيافتگي ديگر نواحي كشور صورت پذيرفته است .در نتيجه باعث شده فضاي ناهمگوني بر توسعه
كشور حاكم شود و حتي از نظر رواني و فرهنگي هم زمينه بهوجود آمدن قطبهاي رشد و توسعه را فراهم
نكند .از سوي ديگر ،اين فضاي ناهمگون كه در نتيجه اقتصاد سرمايهداري با قدرت دولتي و با مركزيت
تهران از ابتدا به شكلي نارسا به وجود آمده است ،در دراز مدت ميتواند تبعات سياسي و فرهنگي براي
كشور به وجود بياورد كه جبران آنها امكانپذير نباشد .ازاينرو ،شكستن عالمانه اين تمركز و توزيع بهينه و
همهجانبه آن در پهنه و فضاي جغرافيايي كشور ،ميتواند وضعيت مناسبي براي قرار گرفتن ايران در مسير
توسعه بيشتر ،تحصيل رفاه و آسايش براي ملت و حل بخشي از بحرانهاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و
اداري كشور را فراهم كند و شهروندان تهراني از شانس بيشتري براي زندگي در شهر سالم برخوردار ميشوند.
بدينترتيب ،بسياري كارشناسان و متخصصان امر يكي از راهحلها براي جلوگيري از توسعه ناهمگون در
كشور و رسيدن به توسعه متوازن ،انتقال پايتخت از تهران ميدانند .در واقع ،با انتقال پايتخت به مكان ديگر
ميخواهند ضمن تالش براي توسعه مناطق ،يك نوع تقسيم كار ملي با توجه به ظرفيت مناطق در كشور
ايجاد كنند؛ بدين معنا كه عالوه بر پايتخت سياسي ،ما پايتخت فرهنگي ،پايتخت اقتصادي ،پايتخت معنوي
و غيره داشته باشيم و يا به وجود بيايد .البته هر چند براي رسيدن به توسعه متوازن ،انتقال پايتخت تنهاترين
راه و پيشنهاد نيست ولي ميتواند در صورت ناكارآمدي و ناتواني مراكز مرتبط ،سادهترين گزينه تلقي شود،
و گهگاه انديشه جابهجايي پايتخت را مطرح ميكنند .در حاليكه با تغيير نگرش مديريتي چه در عرصه
سختافزاري مانند حذف و يا ايجاد ساختارها و قوانين ،و در عرصه نرمافزاري با ايجاد نگرش توسعهمحور و
متكي بر دانش و آگاهي از جهان و داشتهها و اندوختههاي سرزميني ايران ،ميتوان به توسعه در جهت
تعادل و توازن گام برداشت.
از اينرو ،جابهجايي مركزيت سياسي از تهران به مكان ديگر ،نه تنها بايد در جهت تحقق اهداف داليل ياد
شده ،باشد بلكه بايد در جهت تقويت سازماندهي دولتي و كشورداري باشد تا بتواند هم نيازها و الزامات
جغرافياي سياسي كشور را برآورده كند و هم بيش از پيش بر منزلت و اعتبار ژئوپليتيك كشور در سطح
ملي ،منطقهاي و بينالمللي بيفزايد .در اين راستا ،اگر با اين نگاه به موضوع انتقال پايتخت پرداخته نشود،
نميتواند متضمن تكرار مشكالت و مسايل ياد شده نباشد و ميتواند خود يك مساله جديدي باشد كه نه
تنها در جهت توازن و تعادل بخشي توسعه كشور نباشد بلكه تحكيم امنيت ملي و يكپارچگي سرزميني را
به چالش بكشاند .زيرا انتقال پايتخت؛ نخست مستلزم هدررفت هزينههاي سياسي و اقتصادي زيادي است
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كه اگر پس از انتقال نتواند تحققبخش اهداف داليل انتقالش باشد ،زمينهساز بحران ميشود كه در گام اول
حاكميت را با چالش مواجه ميكند و در گام بعدي در بلند مدت نسلهاي زيادي را از توسعه و پيشرفت باز
ميدارد .اما پرسشي كه در اين ميان مهم است و بايد به آن توجه شود اينست كه "آیا نقشی كه تهران
به عنوان كانون ثبات ساز دارد ،پایتخت جدید قادر است ،ایفا كند ؟" .به همين خاطر تاكيد ميشود،
براي انجام اين مهم ،مطالعات عميق و جامعي انجام پذيرد و نخبگان سياسي و كارشناسان و متخصصان امر،
بهدور از هر گونه شتابزدگي در انتقال مركزيت سياسي تصميمسازي و تصميمگيري كنند.
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