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1386پاييز، ومسك ـ سال سوم، شماره يتيفصلنامه ژئوپل
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استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرسـ ∗پوردكتر زهرا احمدي
ري جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي دكتـقليزادهعلي ولي

27/8/1387: تاريخ پذيرش20/2/1387: تاريخ دريافت
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دهيچك

شود، كن بنيادين كشور نگريسته ميعنوان سه ردر جغرافياي سياسي، اگر به عوامل سرزمين، دولت و ملت به
. عنوان مركز هدايت دولت و گرانيگاه نيروي محركه آن، از اهميت بااليي برخوردار استبدون ترديد، پايتخت به

كه پايتخت خود را فاقد كارايي الزم در سيستم جغرافياي سياسي كشور اين در حالي است كه هر دولتي، زماني
هاني ببيند، سعي خواهد كرد با انتقال پايتخت به يك مكان جديد، مشكل مربوطه در و نيز در نظام ژئوپليتيك ج

ها معموالً در گزيني و انتقال پايتختن ايران نيز، مكانيدر سرزم. گستره جغرافياي سياسي كشور را برطرف سازد
 آن به انجام رسيده جهت رفع مشكالت جغرافياي سياسي و نيز حل مسائل ژئوپليتيكي كشور با مناطق پيراموني

ها در هسته ملي دولت، گزيني پايتختاست؛ تا جايي كه نياز دولت مركزي به حمايت ملي، دليل اصلي مكان
گزيني آن در يك موقعيت مكان مركزي و نيز مشكالت ژئوپليتيكي و كنترل و اداره بهينه كشور باعث مكان

.  در يك موقعيت استراتژيكي و كامالً ژئوپليتيكي بوده استهاگزيني پايتختتهديد برانگيز پيراموني باعث مكان
ن ايران يها در سرزمگزيني پايتختن، هدف اصلي اين مقاله تبيين عوامل اصلي تأثيرگذار در فرايند مكانيبنابرا
.  باشدمي

.، ژئوپليتيكي سياسيايران، پايتخت، انتقال پايتخت، جغرافيا:يدي كليهاهواژ

E-mail: Ahmadyz@modares.ac.irدار مكاتبات عهدهه نويسند∗
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________________________________1386پاييزسوم،وم، شماره سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 6

 مقدمه-1

 اداري و –پايتخت مهمترين عنصر در ساختار سياسي فضاست با كاركرد و هويت سياسي 

نظر از  سياسي صرف- اين واحد فضايي . نيز كاركردهاي اقتصادي، تجاري، فرهنگي

فلسفه وجودي، ماهيت و كاركردهاي آن، با توجه به اينكه كانون اقتدار و حاكميت سياسي 

آيد و نسبت به ساير عناصر سازمان گاه اصلي دولت به حساب ميحكومت و نيز تكيه

ي برخوردار است، مورد توجه خاص جغرافياي سياسي حسياسي فضا از موقعيت ترجي

اي در وراي اختيارات ساير واحدها و ن راستا، پايتخت داراي اختيارات ويژهيدر هم. است

حدهاي تقسيمات كشوري گر وايعناصر تقسيمات كشوري است كه آن را نسبت به د

). 1: 1378زاده، يقليول(سازد ير ميمتما

ا مركز اداره و كنترل آن يتخت ي را بدون پايچ دولتينكه وجود هيل ايدر واقع، به دل

ييايك مكان جغرافيرد، در ابتدا، حكومت يگي كه شكل ميتوان تصور كرد، هر دولتينم

گاه و موتور محركه هيعنوان تك آن بهينسان و اي مكانيهاتيخاص را، با توجه به قابل

 و ي و مكانيط زمانيتخت، با توجه به شراي پاينيگزالبته مكان. كنديدولت خود انتخاب م

در . دي به انجام خواهد رسير عوامل متفاوتيز نوع ساختار دولت و حكومت، تحت تأثين

 بود ين شهرياول) يان امروزهمد(ا هگمتانه يران، شهر اكباتان ين اين راستا، در سرزميهم

ده شد؛ از آن زمان تا به حال، يك دولت مقتدر برگزيتخت يعنوان پاكه توسط دولت ماد به

ن همواره از ين سرزمين دولت ثابت وجود نداشته و اين سرزمينكه، در ايبا توجه به ا

، يخي تارن، در هر دورهي برخوردار بوده است، بنابرايكيتي و ژئوپلييايت خاص جغرافياهم

ن در يا. ز تجربه كرده استي نيديتخت جديد، پايك دولت جديا، با تجربه ين جغرافيا

ت ين، با توجه به موقعين سرزميل شده در اي تشكيهاشتر دولتي است كه بيحال

ن ين سرزمي اياسي سياي اداره جغرافي از آن، همواره براي ناشيهاتي، و حساسيكيتيژئوپل

ستم يا ملزم به استفاده از سيتخت خود را انتقال داده و ي آن، پايكيتيوپلو مقابله با مسائل ژئ

.اند بودهيتختيچند پا
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7ها در ايرانگزيني پايتختتبيين عوامل مؤثر در مكان______________________________________     

مباني نظري -2

 پايتخت-2-1

عنوان كانون سياسي كشور، مركز جاذبه و نفوذ يك فضاي جغرافيايي است كه بهپايتخت 

ري، فني و ارتباطي دربردارندة عوامل سياسي، فرهنگي، قومي، تاريخي، اقتصادي، ادا

پايتخت شهري است كه داراي بيشترين تعداد جمعيت و ).282: 1381نيا، حافظ(است 

و مهمتر از همه، ). 197: 1380بهفروز، (بزرگترين مراكز اقتصادي و فرهنگي است 

رود و معموالً محل استقرار سران سه قوه شمار ميپايتخت مركز اقتدار سياسي كشور به

هاي ها، ادارات دولتي و سفارتخانه، اعضاي آنها، كليه وزارتخانه)ه، قضائيهمجريه، مقنن(

در واقع اين مكان مركزيت جغرافيايي، هندسي، و ). 138: 1381ميرحيدر، (خارجي است 

رافيايي است كه از يك سو نيروهاي انگيزشي مستقر در آن، غيا كاركردي يك فضاي ج

ها را به سوي خود جذب و جريانات و شبكهعناصر و عوامل انساني و كالبدي فضا 

ها و اعمال ارادة سياسي ها، فرمانكند و از طرف ديگر نقطة مركزي براي پخش پديدهمي

). 282: 1381نيا، حافظ(رود شمار ميدر اقصي نقاط فضاي مربوطه به

و وزن ژئوپليتيكي ها در جغرافياي سياسي نقش و كاركرد پايتخت-2-2

هاي سياسي و گيريقبل از هر چيزي مركز كنترل سرزمين، و مكاني براي تصميمپايتخت، 

اين مكان در برگيرنده تشكيالت ). Taylor, 1989: 147(رود شمار ميمركز نمادين يك دولت به

هاي قضايي، قانوني، آموزشي و اجرايي مركزي يك واحد سياسي و معموالً شامل ديگر سازمان

و نيز محل مالقات نمايندگان دولت با ). W. Weigert & Others, 1957: 143(فرهنگي است 

هاي دولتهاي دوست در پايتخت استقرار معموالً سفرا و هيأت. نمايندگان ديگر دولتها است

اي به خاطر تماس هاي بازرگاني، تا اندازههاي خارجي و اتاقهاي بانكنمايندگي. يابندمي

. (Pounds, 1963: 187)كنند ر خود را در شهر پايتخت برپا ميمستقيم و آسان با حكومت، دفات

كاركرد )كاركرد جذبي و كششي؛ ب) الف: تخت از دو كاركرد ذاتي متفاوتي برخوردار استيپا

كند و ها را به سوي خود جذب ميدفعي و پراكنشي؛ يعني انسانها، جريانها، مواد و شبكه
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مليات كنترلي و نظارتي، توليدات و غيره را در سطح ها، عها، دستورالعملها، فرمانپديده

كند و فضا را به حوضه نفوذ و قلمرو اعمال اراده سياسي خود تبديل فضاي مربوط پخش مي

). 282: 1381حافظ نيا، (كند مي

در واقع، .       ايجاد اتحاد و برقراري انسجام دولت، كاركرد اصلي يك پايتخت ملي است

سازي  براي اشاعه نفوذ و اقتدار سياسي و فرهنگي كه از تأثيرات مليپايتخت مركزي است

و عواطف گروههاي [ها تمركز دهنده احساسات پايتخت). Cohen, 1964: 168(برخوردارند 

.(Pounds, 1963: 192)كنند ها را تقويت ميبوده و پيوندهاي موجود ميان ملت] مختلف

پايتخت انعكاس دهنده هستي، قدرت و «: كند مي اشاره1طور كه ويتلسين، همانيبنابرا

تجسم ) هاپايتخت... (تشكيالت سياسي دولت است كه داراي سيستم مديريت مركزي است

). Cohen, 1964: 169(اند گرايي ظاهر شدههاي مليعنوان كانوناند كه بهمناطق مركزي

آنها مكان . طه هستندهاي ملي بزرگترين مركز تجمع قدرت سياسي در كشور مربوپايتخت

اما در موارد بسيار، بويژه در مورد دولتهاي فدرال اهميت . حكمرانان ملي و اجرايي كشورند

در چنين . صنعتي و تجاري پايتخت، معموالً كمتر از ديگر شهرها در كشورهاي مشابه است

باشند، مواردي، فاكتورهاي تأثيرگذار در گزينش مكان پايتخت، اغلب بجاي آنكه اقتصادي 

2به اين معني كه پايتختها، هميشه نيازمند آنچه كه جفرسون. سياسي و يا استراتژيك هستند

اندازه بزرگ و به صورت شهرهايي كه هميشه بي. شهرهاي نخستين ناميده است، نيستند

»3قانون نخست شهري«. استثنايي بيانگر ظرفيت و احساسات ملي در كشور مربوطه هستند

پايتخت كشورهاي اياالت . شوديلي روشن در كشورهاي فدرالي اعمال نميجفرسون به دال

متحده آمريكا، كانادا، استراليا و هند همه كوچكتر از برخي شهرهاي ديگر در اين كشورها 

ن حال، يبا ا. كنند آيرس اين ديدگاه را تأييد نميهرچند دو نمونه وين و بوينس. هستند

شهر نخست كشورش است و در طول زمان به خاطر اهميت پايتخت ملي به طور كم و بيش 

تاريخ و سنن آن، نمود حيات ملي بوده؛ و توسعه آن در پي تكثير تجارت اداري و تمركز 

1 . Whittlesey
2 . Jefferson
3 . Law of The Primate City
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9ها در ايرانگزيني پايتختتبيين عوامل مؤثر در مكان______________________________________     

). Dikshit, 1995: 87-8(شود تجارت و صنعت در مركز سياسي پايه اقتدار آن محسوب مي

اند، با تكيه  كه استمرار تاريخي داشتههاي سياسي همچون پاريس     مهمتر از همه، برخي كانون

گيري ملت، دولت و انبساط جغرافيايي فضاي دولت و استقرار بر اقتدار و قدمت خود، در شكل

عالوه بر اين، در ). 283: 1381نيا، حافظ(اند سرحدات و مرزهاي آن در بستر تاريخ مؤثر بوده

تواند همه مردم را ها مكاني است كه مييك دولت فدرال با تنوعات گسترده داخلي، پايتخت، تن

اي است كه از بقيه كشور جداست و در آن كشور غالباً در يك چنين دولتي، منطقه. كنترل نمايد

كه هيچ كدام از نهادهاي دولت فدرال به اندازه وجود دارد، طوري» منطقه فدرال«به صورت يك 

ال در كشور استراليا كانبرا اين نقش را به براي مث. پايتخت ملي از نفوذ كافي برخوردار نيستند

هايي هاي دور افتاده يا قسمت همچنين، يك پايتخت بايد، هم در جهت كنترل بخش.عهده دارد

كه از ارتباط سستي با بقيه كشور برخوردارند و نيز براي دفاع از دولت در برابر نفوذهاي 

ين نقش پايتخت حالت نوسان دارد، با ولي ا. نامطلوب خارجي منشأ قدرت و اقتدار دولت باشد

اين وجود، بارها اتفاق اقتاده است كه پايتخت در قلب اقتصادي كشور واقع شده است، جايي كه 

).  Glassner, 2004: 103(اي از قدرت دولت از آن ناشي شده است حجم گسترده

 ـ روش تحقيق3

 بوده و براي  تحليلي–في توصيآن، با توجه به ماهيت نظري روش تحقيق مقاله حاضر 

الزم به ذكر است كه بيشتر . اي استفاده شده استآوري اطالعات از شيوه اسنادي و كتابخانهجمع

مطالب اين مقاله، با توجه به ماهيت و محتواي تاريخي آنها و نيز در جهت برخورداري اين اثر از 

ان آن قرار گرفته تا محتواي يك محتواي جغرافياي سياسي، مورد بازبيني و ويرايش نويسندگ

اين مقاله با توجه به رويكرد جغرافياي سياسي آن، . مقاله از بار جغرافياي سياسي برخوردار باشد

اولين تحقيق علمي در جغرافياي سياسي است كه به در تبيين عوامل اصلي تأثيرگذار در 

:  تحقيق اين است كهي اصلسؤال. ن ايران پرداخته استي سرزميهاگزيني و انتقال پايتختمكان

ن ايران كدامند؟ يها در سرزم دولت و انتقال پايتختيگزين تأثيرگذار در فرايند مكانيعوامل اصل

: اند سه فرضيه زير تدوين و مورد آزمون قرار گرفتهين راستا، اين تحقيق در راستايدر هم

هـاي  گزينـي پايتخـت  ر مكـان هـا در امـ  رسد عامل خاستگاه قومي حكومتبه نظر مي : فرضية اول 
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.ن ايران بيشترين سهم را داشته استيسرزم

ن ايران، با يهاي سرزمگزيني پايتخترسد عوامل تأثيرگذار در فرايند مكانبه نظر مي: فرضية دوم

. در ارتباط بوده است) منطقه هسته(موقعيت مكان مركزي پايتخت 

ن ايران يهاي سرزمگزيني پايتخت امر مكانرسد عامل تهديد خارجي دربه نظر مي: فرضية سوم

.مؤثر بوده است

ن ايرانيها در سرزمگزيني و انتقال پايتختن عوامل موثر در مكانييبررسي و تب-4

مادها، (ران باستان ي ايت دولتهاي دوره قبل از اسالم، دوره اقتدار و حاكم-4-1

)انيان و ساسانيان، اشكانيان، سلوكيهخامنش

نظريان، (شد مظهر وحدت ملي، الگو و سمبل همبستگي و اتحاد قومي مادها محسوب ميهگمتانه

اين شهر، از نظر جغرافيايي و موقعيت ژئوپليتيك آن، تقريباً در يك موقعيت آفندي و ). 6: 1377

توانست هر دو جبهه را يعني در آن واحد مي. پدافندي نسبت به اورارتورها و آشورها قرار داشت

عالوه بر اين، هگمتانه در جايي واقع شده بود كه تقريباً در يك . حت كنترل داشته باشدنيز ت

همچنين، اين شهر، . طرف در ميان ديگر اقوام ساكن دولت ماد قرار داشتاي محوري و بيمنطقه

 ماد قرار گرفته بود، از قابليت يك منطقه2 و جغرافيايي دولت1با توجه به اينكه در مركز ثقل ملي

كه احاطه تا جايي. اي در سيستم جغرافياي سياسي و شبكه شهري كشور نيز برخوردار بودهسته

كامل پايتخت ماد بر گستره جغرافيايي، سياسي، فرهنگي كشور حاصل همين برتري ژئوپليتيكي 

ان، يدر دوره هخامنش.  فضايي دولت ماد بوده است–موقعيت ويژه اكباتان در ساختار سياسي 

در اين بين، . عنوان اولين پايتخت رسمي اين دولت، خاستگاه قومي و ملي آن بوداد بهپاسارگ

عنوان مهمترين پايتخت هخامنشيان، در واقع به خاطر سابقه پايتخت بودن آن در زمان شوش به

انتخاب بابل نيز تا حدي به خاطر . شداي كشور محسوب ميدولت ايالم يكي از مناطق هسته

 با توجه به اينكه در دولتهاي سرزميني، عنصر اصلي تشكيل يك دولت مردمان يك قوم بوده است، بنابراين در اين مقاله -1
. هاي جمعي و غالب آن قوم داللت داردهدف اصلي از كاربرد كلمه ملي بر ويژگي

آن وجود نداشته، ولي شكل خاصي از به مفهموم امروز ) State(رغم اينكه در دوران قديم چيزي به عنوان دولت  علي-2
دولت سرزميني بر اساس وجود سرزمين، فتح . دولت به عنوان دولت سرزميني در تمام دوران تاريخ ايران وجود دارد

.آيدهاي مورد ادعاي سرزميني بوجود ميسرزمين يا گستره

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


11ها در ايرانگزيني پايتختتبيين عوامل مؤثر در مكان______________________________________     

كاركرد اصلي اين پايتخت، . طي آن و بيشتر به خاطر موقعيت استراتژيك آن بودموقعيت ارتبا

ن، انتخاب تخت يدر اين ب. طلب مصر بودتأمين امنيت غرب كشور، بويژه كنترل مناطق جدايي

البته، اين انتخاب بيشتر از يك . جمشيد، دوباره به خاطر تمركز حكومت در كانون ملي دولت بود

اكباتان نيز بيشتر به خاطر كنترل بر مناطق مركزي و شمالي و نيز . خوردار بودجنبه تشريفاتي بر

در ضمن، اين شهر مهمترين مركز استراتژيكي اين دولت در . مناطق آسياي صغير انتخاب شد

البته در انتخاب اكباتان، برخورداري دولت از . برابر تهديدات ناشي از جانب شمال نيز بود

. ها بودند تأثيرگذار بوده استنيز، با توجه به اينكه مادها از خويشاوندان پارسپشتيباني ملي مادها 

رفت، شمار ميز، با توجه به اين كه در سرزمين ايران، يك دولت كامالً بيگانه بهيدولت سلوكيان ن

هاي آن، برخورداري از يك موقعيت ارتباطي، گزيني پايتختاستراتژي اصلي اين دولت در مكان

.1 ارتباط خارجي بودبويژه

ها و گستره و دايره نفوذ اصلي پايتختها انجام شده است، نشان دهنده  كارهاي گرافيكي مختلفي كه برروي نقشه-1
در واقع، در تمام . موقعيت حساس ژئوپليتيكي آنها در برابر مناطق استراتژيك پيراموني و تهديدهاي بيروني و دروني است

ها و دواير كشيدهها كاركرد كنترلي پايتخت در گستره جغرافياي سياسي كشور و نيز گستره ژئوپليتيكي منطقه با فلشنقشه
.ها نشان داده شده استشده بر روي نقشه

)51: 1387زاده، قليولي(هاي دولت هخامنشيان موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 1نقشه شماره 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


________________________________1386پاييزسوم،وم، شماره سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 12

 از روشهاي تحليل توصيفي اطالعات، تحليل كيفي اطالعات و در نهايت هاهبراي تحليل داد.1

برد كه بعدها دولتهاي استعماري اروپايي در قرن نوزدهم در      دولت سلوكيان سياستي را بكار 

هاي خود را در شهرهاي بندري انتخاب ، پايتختمستعمرات خود براي ارتباط با سرزمين اصلي

با اين حال، انتخاب . هر دو پايتخت اين دولت از چنين موقعيتي برخوردار بودند. كردندمي

عالوه بر آن، آنطاكيه براي سلوكيان از مركزيت . آنطاكيه بيشتر داراي يك ماهيت امنيتي بود

عنوان اولين پايتخت اشكانيان، خاستگاه قومي  بهان هم، نسايدر دوره اشكان. بيشتري برخوردار بود

عنوان يك هسته ملي مطرح اين شهر براي هميشه در نزد دولت اشكاني به. گاه ملي آنها بودو تكيه

ها از يك موقعيت پيلس و ري همواره در مقابل هجوم تركهمچنين، نسا، دارا، هكاتم. بوده است

عنوان مهمترين پايتخت اشكانيان، قبل از ، انتخاب تيسفون بهاما. اندتهاجمي دفاعي برخوردار بوده

يكي به لحاظ : اين انتخاب از دو جنبه براي اشكانيان مهم بود. همه يك انتخاب استراتژيك بود

موقعيت تدافعي و امنيتي آن در مقابل نفوذهاي دولت سلوكي و ديگري به لحاظ موقعيت ارتباطي 

. اني و نيز ارتباط آبي از طريق دجله و خليج فارس با دولتهاي ديگرآن؛ يعني ارتباط با فرهنگ يون

)55:همان(هاي دولت سلوكيان موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 2نقشه شماره 
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عنوان پايتخت اصلي ساسانيان، بازتاب به عالوه، در دوره ساسانيان، انتخاب تيسفون به

تيسفون كامالً يك انتخاب استراتژيكي . موقعيت و وزن ژئوپليتيكي حساس اين دولت است

اوالً، به خاطر سابقه پايتخت بودن آن در دوره سلوكي و اشكاني از . كي بودو ژئوپليتي

اي و وزن ژئوپليتيكي بااليي در گستره شبكه شهري كشور برخوردار بود؛ ثانياً، قابليت هسته

به . ها برخوردار بوداز يك موقعيت تهاجمي و دفاعي مناسبي در مقابل روميان و هون

به موقعيت جغرافيايي خود، محور ژئوپليتيكي دولت ساسانيان در عبارتي، اين شهر با توجه 

ثالثاً، اين شهر، . برقراري تعادل ژئوپليتيكي آن در مقابل تهديدات شرقي و غربي بوده است

در اين بين، استخر . در مسير راههاي تجاري زميني و دريايي دولت ساسانيان قرار داشت

عنوان يگانه هسته ملي ساسانيان در مركز ثقل پارس بهعنوان اولين پايتخت ساسانيان نيز به

).105- 9: 1387زاده، يقليول(قرار داشت 

)60:مانه(هاي دولت ساسانيان موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 3نقشه شماره 
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ان، يغزنو (ي ترك با خاستگاه برون فالتيت دولتهاي دوره اقتدار و حاكم-4-2

) انيموريلخانان مغول و تيان، ايان، خوارزمشاهيسلجوق

اني دوره غزنو-4-2-1

د، اما يهون گردي سابق آن در جنوب رودخانه جينهاي در سرزمي سامانن دولتين دولت جانشيا

). 21: 1380ل، يبو(ه فالت افغانستان بود يه زابلستان در حاشي آن شهر غزنه و ناحيمركز اصل

). 146: 1363، يفرا(ن هند بود ي آن در سرزميطلبن دولت، توسعهيداد مربوط به اين رويمهمتر

تخت خود انتخاب كردند يعنوان پامرز شبه قاره هند قرار داشت، بهان، شهر غزنه كه در يغزنو

ران و در خارج از آن، غزنه را بالد ي خود در داخل اينيآنها در گستره سرزم). 85: 1379، يثالث(

مدد، (تختشان بود ي آنها به پاين امر نشانه ارتباط قلبيا. شمردندي ميگر را فرعي دي و نواحياصل

 حمله ي شد برايگاهي پايتخت، اين شهر از طرفيعنوان پااقع، با انتخاب غرنه بهدر و). 71: 1384

). 187: 1384، يينورا(ان بود يت غزنويگر اسباب مشروعي هند و از طرف دين بارور و غنيبه سرزم

)62: 1378زاده، قليولي(موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت دولت غزنويان: 4نقشه شماره 
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ن دولت ي اولي و قلب تپنده اقتدار ملياسيان، كانون سيتخت دولت غزنويعنوان پان شهر بهي    ا

ن ي ايكيتيت ژئوپلياهم. روديشمار من بهين سرزميران، بعد از ورود اسالم به ايل و مقتدر در امستق

 آن ييايت جغرافين شهر، با توجه به موقعيا. ان كامالً مشهود استيتخت دولت غزنويعنوان پاشهر به

ن، يبنابرا. ر بود برخورداي مليباني پشتيكيتيان، كامالً از بار ژئوپلي غزنويتيدر محدوده هسته جمع

شمار ان بهي دولت غزنويكينامي و انبساط ديي توسعه فضايكيتي و محور ژئوپليگاه اصلهيتك

 منطقه يكيناميان نمود بارز و آشكار رشد و توسعه ديذكر است كه دولت غزنوالزم به. رفتيم

ك ي و استراتژييايافت جغرين شهر، با توجه به موقعيدر آن زمان، ا. ديآي غرنه به حساب مياهسته

. ن، هند و ماوراء تركستان بودين چي جهان اسالم با سرزمي و مواصالتين مركز ارتباطيآن، بزرگتر

ن شهر، يا.  آن بودي بااليكيتيتخت، وزن ژئوپليعنوان پان شهر بهي انتخاب ايل اصلي     بنابراين، دل

يبا اين حال، حت. كردي ترك عمل ميتهاان در مقابل دولي دولت غزنويعنوان سپر دفاع بهيبه نوع

جه ي، نتيكيتيجاد عمق ژئوپلين هند، در جهت ايان در سرزمي دولت غزنوييتوسعه و انبساط فضا

ي غزنه، به نوعيكيتي ژئوپليژگين ويدر واقع، مهمتر. ها بوده است از جانب تركي ناشيدهايتهد

ت ين موقعيالبته، هم.  استي مرز برونيهادي آن در كانون تهديكيتي ژئوپل-يياي جغرافيالياست

 و ي ارتباطي مناسب به راههاي و به تبع آن دسترسيياي غزنه در مركز ثقل جغرافييايجغراف

ياسي سيايان بر جغرافيطره كامل دولت غزنوي اقتدار و سيل اصلي، عامل بقا و دلي داخليمواصالت

.كشور بوده است

اني دوره سلجوق-4-2-2

شابور و سپس متناسب ي ابتدا به نياسي، كانون سي مركزيايه در آسي پااين دولت تركبا ظهور 

، اصفهان و همدان منتقل ]ير [ي غرب، به شهرهاي به سوي قلمرو سلجوقييايبا توسعه جغراف

يعنيان، يه سلجوقي به خاستگاه اولياسين سلسله كانون سيبا اين حال، در اواخر حيات ا. شد

ن يتخت اين پايمهمتر). 286: 1381ا، ينحافظ( عودت داده شد ي مركزيايشهر مرو در آس

ز يران و نيم مركز و غرب ايآنها در اصفهان، بدون واسطه و به صورت مستق. دولت اصفهان بود

انات ير مسائل و جريشتر درگيان در اصفهان، بيسلجوق. كردنديعراق و خراسان را كنترل م

يايهمچنين، در محدوده جغراف). 83: 1380ل، يبو(بودند ه يمربوط به عراق و شمال سور
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ب قدرت ي تخري و عامل اصليعنوان هسته مقاومت داخلان بهيليان، اسماعي سلجوقياسيس

ن نقش دولت ي، مهمتريطين شراين، در چنيبنابرا). 189: 1384، يينورا(كردند يدولت عمل م

ت مناطق ين امني، و تأميه مناطق غرب بي، لشكركشي مركزيهانيسلجوقيان، كنترل بر سرزم

).63: 1380ل، يبو( بود يشرق

     با اين وجود، با توجه به اينكه، خاستگاه سلجوقيان منطقه ماوراءالنهر بود، آنها اولين 

عنوان مركز بنابراين، نيشابور به. پايتخت خود را در نزديكي خاستگاه قومي خود انتخاب كردند

ن دولت برخالف دولت يا. طه شروع رشد ارگانيكي دولت سلجوقيان انتخاب شدثقل و نق

در . هاي ژئوپليتيكي خود را در پيشروي و توسعه به سوي غرب انتخاب كرده بودغرنويان، افق

گزيني دوباره پايتخت براي اين دولت، جزو نيازهاي ژئوپليتيكي آن واقع، جابجايي و مكان

ي كامل بر گستره جغرافياي سياسي كشور، در تناسب با رشد و توسعه براي اداره بهتر و استيال

هاي اين دولت، با توجه به اين كه در مسير پايتخت. گستره جغرافيايي آن در جهت غرب بود

آسياي مركزي، شرقي، جنوب غربي و ( اقتصادي منطقه و جهان -هاي عمده تجاري كانون

)65: 1378زاده، قليولي(هاي دولت سلجوقيانموقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 5نقشه شماره 
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هاي ارتباطي و مواصالتي، بويژه جاده ع آن در مسير راهو به تب) دولتهاي حوزه درياي مديترانه

. آمدندابريشم قرار داشتند، جزو مناطق فعال ژئواكونوميكي نيز به حساب مي

اين شهر با توجه به موقعيت جغرافيايي آن .      مهمترين پايتخت اين دولت شهر اصفهان بود

ي غربي، با توجه به اينكه اين دولت در مركز ثقل جغرافيايي كشور، و نيز نزديكي به مرزها

هاي ژئوپليتيكي خود را در توسعه به سوي غرب تعريف كرده بود، به لحاظ كاركردهاي افق

اين پايتخت، با اينكه . رودشمار ميژئوپليتيكي آن، كامالً يك پايتخت مركز شبكه و پيشتاز به

ت كنترل بر مناطق مركزي و نيز بازوي اجرايي دولت و اسباب اقتدار آن در مركز كشور در جه

استيالي كامل دولت بر گستره جغرافياي سياسي كشور بود، همزمان، نقش هدايت و كنترل 

هاي ژئوپليتيكي آن و نيز برطرف كردن خأل ژئوپليتيكي دولت سلجوقي در جهت تحقق افق

ن شهر هم يك ايتين دوره، ژئوپلين، در ايبنابرا. كشور در مقابل دولت روم را بر عهده داشت

شود و هم در بطن ي بودن آن ظاهر ميات هستهيا قابليي مكان مركزيژگيدر بطن و

عالوه، انتقال پايتخت اين دولت به شهر به. رديگي آن شكل مي و تدافعي تهاجميكاركردها

هاي ز، از جمله نيازهاي ژئوپليتيكي اين دولت بود كه در انطباق كامل با چالشيمرو ن

عنوان يك رغم اينكه اصفهان بهعلي. شرقي كشور قرار داشتاليه شمالكي آن در منتهيژئوپليتي

عنوان سپر ، اين شهر تنها بهبود هم داراي كاركرد دفاعي و هم كاركرد تهاجمي،پايتخت پيشتاز

.دركآفريني ميدفاعي دولت در مقابل تهديدهاي ناشي از جانب دولتهاي ترك نقش

انيارزمشاه دوره خو-4-2-3

ان، ي دولت سلجوقيه شمال شرقي در حاشيك حكومت محليان ابتدا در قالب يخوارزمشاه

ان دولت ي، بعد از سلجوقياسي و سييآنها رفته رفته، به دنبال توسعه فضا. كردنديحكومت م

آنها شهر خوارزم ). 228: 1381ا، ينحافظ(ران به وجود آوردند ين اي سرزمياي در جغرافيمستقل

ن شهر در نقطه يا). 85: 1379، يثالث(دند يتخت خود برگزيعنوان پاهون را بهير كنار رود جد

ه قرار يز جنوب روسيا و ني در آسيبريران، هندوستان و دشت سين، اي چي ارتباطي راههايتالق

 خوارزم با جهان ترك در توسعه و گسترش ي و روابط تجاريت ارتباطين موقعي ايحت. داشت

انات ي جري در تمامين دولت نقش قاطع و مهميز در سقوط ايان و نيزمشاهقدرت خوار

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


________________________________1386پاييزسوم،وم، شماره سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 18

 مساعد و تجارت فعال آن، از نظر ييايت جغرافين شهر، عالوه بر موقعيا. كندي مي بازياسيس

 عبور به ي برايهون مانع بزرگيدر واقع، رودخانه ج. ار آسان بوديز دفاع از آن بسي نينظام

). 39-40: 1367اوغلو، قفس(آمد يداخل آن به حساب م

ي ملياك منطقة هستهييياين دولت نمود كامل توسعه و انبساط جغرافي     در مجموع، ا

. اچه آرال به وجود آمدين دولت در منطقه خوارزم در جنوب دريه ايهستة اول. روديشمار مبه

 و يبت آن با دو جبهه شرقن در مبارزات و رقايشي پين دولت مانند اكثر دولتهايك ايتيژئوپل

سازتر  مشكلي غربيسه با دولتهاي در مقاي شرقين دولتهاين بيشود؛ البته، در اي خالصه ميغرب

ن ادعا را ثابت يان در جهت غرب اي دولت خوارزمشاهيياي، توسعه و انبساط جغرافيحت. بودند

 دولت در مقابل يت و بقايتخت در خوارزم، حفظ امني پايل ابقاين دلين، مهمتريبنابرا. كنديم

 از يديچ تهديست كه هي نين معنين به ايالبته، ا.  ترك بودي از جانب دولتهايدات ناشيتهد

ن دولت نبود، بلكه دستگاه خالفت ي متوجه ايژه دستگاه خالفت عباسي، بوي غرب مرزهايجانب

)68: 1378زاده، قليولي(موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت دولت خوارزمشاهيان : 6نقشه شماره 
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ان در غرب يمشاه دولت خوارزيياينكه مقابله با قدرت و توسعه جغرافي، با توجه به ايعباس

يز عناصر مخالف داخلي شرقي و نيك دولتهايوسته اقدام به تحريران، از توان آن خارج بود، پيا

ان از ي خوارزمشاهيذكر است كه عدم برخوردارالزم به. نموديه آن ميان بر عليدولت خوارزمشاه

تخت ي پايل ابقايه دالز، از جمليران ني در داخل فالت ايكيتي منزلت ژئوپلي و نوعي مليبانيپشت

).105: 1387زاده، يقليول(هاست  تركي مليباني و در كانون پشتيدر مركز ثقل مل

لخانان مغولي دوره ا-4-2-4

 را در اين ياكپارچهيران، حكومت يك دوره آشوب و كشمكش در سراسر ايها بعد از مغول

در شمال (ه يز و سلطاني مراغه، تبري خود را در شهرهاياسي سيد آوردند و كانونهايسرزمين پد

نكه موطن يرغم اين دوره، عليدر ا). 287: 1381ا، ينحافظ(استقرار دادند ) راني فالت ايغرب

يتيب غالب جمعينكه تركي قرار داشت، با توجه به اي مركزيايلخانان در منطقه آسي اياصل

 استقرار ين منطقه هسته اصليز ايبود، و ن...)  و ي سلجوقيهاترك(جان ترك يمنطقه آذربا

 از وزن يادين منطقه، تا حد زيتخت در اين، انتخاب پايرفت، بنابرايشمار مران بهيها در امغول

ت ين منطقه، با توجه به موقعيعالوه، ابه.  برخوردار بوده استيت ملي و حمايباني پشتيكيتيژئوپل

 و توسعه گستره يان آناتولي مقابل سلجوق، بويژه دريرامونيط پي آن نسبت به محي دفاع-يتهاجم

از ) ترانهي مدياي و حوزه دريمنطقه قفقاز، آناتول(لخانان در غرب ي دولت اياسي س–ييايجغراف

ن يتخت اين پايعنوان اولمراغه به. ز برخوردار بودي نيكي ژئواستراتژيكيتيت ژئوپليك موقعي

ياي با دني و همكاري دوستيت بران دوليكردها و توجهات خاص ايدولت، با توجه به رو

–ييايلخانان با گستره جغرافي دولت اي عامل ارتباطيت در دوره هالكو، در واقع، به نوعيحيمس
ش ي كم و بيتيب جمعين منطقه، با توجه به تركيا. رفتيشمار مت بهيحي مسياي دنييفضا

ن يان در سرزميحيكز مس تمري، هسته اصليحي مسي آن به سازه تمدنيكيز نزدي آن و نيحيمس

.ران بوديا
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ن ين بار اي، اي اسالميهاشهيلخانان و نشر اندي دولت ايكردهاير در رويين حال، با تغي      با ا

بنابراين، . كنديان عمل ميحيلخانان در مقابل مسي ايعنوان سپر دفاعز بهيت تبريمنطقه با محور

ز رفع يلخانان در منطقه و ني قدرت اياغه، استقرار و حفظ هسته اصلز و مري تبريكاركرد اصل

يگان اصليران همساي در شرق ا–ن دولت در منطقه غرب كشور ي ايكيتيهر نوع خأل ژئوپل

شتر به صورت روابط دوستانه و ين روابط با آنها بي ترك مغول بودند، بنابراين دولتهايا

ي، يان آناتوليان، سلجوقيحي از جانب مسيت خارجداي و در مقابل تهد- بوده است يهمكار

عنوان ه نيز، بهي سلطانيكيتي و ژئوپليكي استراتژين، كاركرد اصلين بيدر ا. شام و مصر بود

 و ي آن در داخل كشور و شبكه شهريت مركزين دولت، با توجه به موقعيتخت اين پايسوم

ز يخ و بحرانينترل بر مناطق مركز، كي مواصالت–ي ارتباطيها به راهيبه تبع آن دسترس

 تجاري و مواصالتي هر –عالوه بر اين، كاركرد اقتصادي . ن بودينشعهيژه مناطق شيكشور، بو

اي آن در داخل سيستم جغرافياي سياسي لخانان بر موقعيت هستهيهاي دولت اكدام از پايتخت

)1378:71زاده، قليولي(هاي دولت ايلخانان مغول موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 7نقشه شماره 
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اي آن، عالوه بر  موقعيت هستهدر اين بين، تبريز با توجه به. و شبكه شهري كشور داللت دارد

ز، ياي و جهاني ناينكه در داخل كشور از وزن ژئوپليتيكي بااليي برخوردار بود، در بعد منطقه

. رفتشمار مي اقتصادي جهان به-هاي تجاري  اصلي فعاليتيهاها و هسته از كانونيكي

انيموري دوره ت-4-2-5

 بزرگ مغول، بدون تصرف سرزمين ي دوباره امپراطورياياحافته بودند كه ي دريان به درستيموريت

ن دولت در ابتدا ين راستا، ايدر هم). 79: 1379ج، يدانشگاه كمبر(سر نخواهد بود يز مين نيهند و چ

يبه مركز اصل.  م14اين شهر در قرن . دي حكومت خود برگزياسيعنوان مركز سهرات را به به

ن ي شرق ب–ن اردو، خوارزم و هند و تجارت غرب ي آلتنيتجارت شمال، شرق، جنوب و غرب ب

ياي آسي و فكريات بازرگاني حين تبديل و به زودي محور اصلي چياالت غربيلخانان و ايدولت ا

 تيمور مركز حكومت خود را به شهر سمرقند در يبا اين وجود، به زود). 198: همان( شد يمركز

). 287: 1381ا، ينحافظ( بود، انتقال داد يخاستگاه و دره فرغانه كه يكيخارج از فالت و به نزد

)76: 1378زاده، قليولي(هاي دولت تيموريان موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 8نقشه شماره 
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 توسعه و انبساط گستره ين دولت براي اي كامالً نظاميكردهايدر مجموع، با توجه به رو

 بزرگ ي دوباره امپراطورياين دولت احي اينكه هدف اصليز اي آن و نياسي س–ييايجغراف

ت يز اهمي آن و نيكيتي و ژئوپلييايت جغرافي با توجه به موقعن، شهر هراتيز بود، بنابرايچنگ

ز شمال و جنوب، ي شرق و غرب و ني اقتصاد–ين محورهاي تجاري آن بي اقتصاد–يتجار

 آن يراموني پييايان در گستره جغرافيموري توسعه و بسط دولت تي برايت مناسبياز موقع

ان، به يموري دولت تيياير مركز ثقل جغرافن شهر ديژه ايت ويدر واقع، موقع. برخوردار بود

 كامل آن يالي در جهت كنترل و استياك منطقه هستهيعنوان ت آن بهي بازگوكننده اهمينوع

ن دولت شهر ي ايتخت اصلين وجود، پايبا ا. ان استيموري دولت تياسي سيايبر گستره جغراف

د در بطن عوامل حس تعلق ياتخت به شهر سمرقند را بي انتقال پايل اصليدل. سمرقند بود

ن بعد وزن يعنوان مهمتر بهيياين مكان جغرافيك ايكونوگرافي آيها و به تبع آن ارزشيمكان

ن ي ايقت، شهر سمرقند در مركز ثقل مليدر حق. ان جستيموري آن در نزد دولت تيكيتيژئوپل

. واقع شده بود شرق و شمال ي تجارير راههاين شهر، در مسيعالوه ابه. دولت قرار داشت

ه يز قابل توجي نيكيتي ژئوپليك استراتژيتخت با توجه به يعنوان پان شهر بهيالبته، انتخاب ا

ز تحقق ين اردو و نيان در مقابل دولت آلتيموري دولت تيكيتي پر كردن خأل ژئوپليعني. است

نتقال هر چند كه، با ا. نين چي تصرف سرزمين دولت برايك اين هدف ژئواستراتژيبزرگتر

. و قدرت شديكيتيتخت به سمرقند، مناطق غرب كشور دچار خأل ژئوپليپا

ان، يان، زنديان، افشاريصفو (ي درون فالتيت دولتهاي دوره اقتدار و حاكم-4-3

)انيقاجار

اني دوره صفو-4-3-1

عنوان اولين پايتخت دولت صفويان، در مركز ثقل ملي و هسته اصلين دوره، تبريز بهيدر ا

شمار گاه اصلي ژئوپليتيكي صفويان بهعنوان تكيهاين مركز به. تمركز جمعيت ترك قرار داشت

اين شهر، با توجه به سابقه پايتخت بودن : ژئوپليتيك تبريز داراي ابعاد مختلفي است. رودمي

–هاي قبل، بويژه در زمان ايلخانان مغول و به تبع آن موقعيت ويژه اقتصادي آن در دوره
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اي و  مواصالتي آن در داخل شبكه شهري كشور و نيز در بعد منطقه-اري و ارتباطي تج

همچنين، با توجه به اينكه، . آمدحساب مي تجاري كشور به–جهاني، بزرگترين هسته اقتصادي 

دشمن اصلي و رقيب هميشگي صفويان، دولت ترك عثماني بود، بنابراين، اين شهر در مقابل 

ن شهر، با توجه به اينكه كانون يا. فاعي و كانون اقتدار دولت صفويان بوددولت عثماني سپر د

ترين نقطة ژئوپليتيكي جهان در مقابل بزرگترين عنوان حساسهاي شيعه بود، بهتمركز ترك

عنوان نطقه اتكاء و هسته اصلي بنابراين، به. قدرت آن زمان، يعني دولت عثماني قد برافراشت

عنوان شيعي، عالوه بر بعد داخلي آن، در نظام ژئوپليتيك جهاني نيز بهمنطقه ژئواستراتژيك 

با اين وجود، تبريز به زودي جايگاه . آمدحساب مييكي از تأثيرگذارترين مراكز سياسي دنيا به

خود را در معادالت ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي دولت صفوي با دولتهاي همسايه، بويژه 

در واقع، انزواي ژئوپليتيكي دولت صفوي و تهديد پايتخت از . دولت عثماني از دست داد

گاه ژئوپليتيكي خود را در عمق كرد تا اين دولت تكيهجانب دولت عثماني، ايجاب مي

عالوه بر اين، مشكالت . گزيني نمايد سياسي خود مكان–استراتژيكي گستره جغرافيايي 

ليتيكي آن در مقابل دولت ازبكان از جانب جغرافياي سياسي دولت صفوي و نيز تنگناهاي ژئوپ

. شمال شرق مزيد بر علت شد تا پايتخت از تبريز به قزوين انتقال يابد
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در واقع، امنيت قزوين بخاطر موقعيـت جغرافيـايي آن در كـانون منطقـه ژئواسـتراتژيك شـيعه،                   

 و شرقي، قرار گرفتن آن در مركز ثقـل          استيالي جغرافيايي و ژئوپليتيكي آن نسبت به دو جبهة غربي         

 مواصـالتي   –جغرافيايي و شبكة شهري كشور و بـه تبـع آن برخـورداري از يـك شـبكه ارتبـاطي                     

با توجه به وجـود نيروهـاي گريـز از          (مناسب براي ارتباط مركز سياسي با پيرامون كشور و بالعكس           

ل حكومت بر گـستره جغرافيـاي      در جهت كنترل كام   ) مركز و نيز عناصر مخالف با حكومت مركزي       

رغم اين، با توجـه بـه       علي. گزيني پايتخت در شهر قزوين بودند     سياسي كشور، مهمترين داليل مكان    

عنوان پايتخت، استيالي ژئوپليتيكي و كنترل كامـل آن بـر منـاطق    گزيني شهر قزوين به اينكه در مكان  

لـت عثمـاني نـسبت بـه دولـت صـفوي            پذير مد نظر بوده است، اما قدرت نفوذ و تهديـد دو           آسيب

رغم فاصله نسبتاً زياد آن از مرزهاي دولـت عثمـاني در            قدري افزايش يافته بود كه قزوين نيز، علي       به

بنابراين، اين بار نيز، با توجه به مـسائل موجـود، پايتخـت از قـزوين بـه                  . معرض تهديد قرار داشت   

)82: 1378زاده، قليولي(هاي دولت صفويان موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 9نقشه شماره 
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عنوان پايتخت دولت صفوي، فـائق آمـدن   هر بههدف اصلي از انتخاب اين ش     . اصفهان انتقال داده شد   

ايـن شـهر، بـا توجـه بـه شـرايط و       . دولت بر كل مشكالت جغرافياي سياسي و ژئوپليتيكي آن بـود   

با توجه به سابقه پايتخـت بـودن        (اي  موقعيت جغرافيايي، برخوداري از تمام شرايط يك منطقه هسته        

و تجاري اصـفهان و دسترسـي آسـان بـه منـاطق             و به تبع آن رونق اقتصادي       ) هاي قبلي آن در دوره  

. رفتشمار ميگزيني پايتخت بهنمختلف كشور، بهترين گزينه براي مكا

اني دوره افشار-4-3-2

ينيگزتوان مكانين انتقال را ميل ايدال. اقتيتخت از اصفهان به مشهد انتقال يدر اين دوره، پا

يها در جهت تحقق برنامهيا گاميي شرقيها به مرزيكيتخت در مركز قوم افشار، نزديپا

در ). 145-6: 1381در، يرحيم(ژه تصرف هندوستان دانست ي، بويي كشورگشاينادرشاه برا

ت آن بر اصفهان يلحاظ مركزن شهر بهي، با توسعه قلمرو حكومت در شرق، ايطين شرايچن

ورد و ياب(گاه نادر ك به زادين شهر نزدين و مهمترين، مشهد بزرگتريهمچن. ح داشتيترج

). 628: 1374، يانيك(بود ) يكالت نادر

)85: 1378زاده، قليولي(شاريان ف دولت اموقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 10نقشه شماره 
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عنـوان  ، بـه  يني سرزم يها در دولت  يگاه مل هي و تك  ينكه خاستگاه قوم  يبنابراين، با توجه به ا    

ن منطقـه هـسته و كـانون انبـساط          ي آنهـا، مهمتـر    يكيتيگـاه ژئـوپل   هيـ ن تك يدارترين و پا  يمهمتر

ز يـ ن، مـشهد ن يرود، بنـابرا  يشمار م  به يني سرزم ي دولتها يكيناميو انفعاالت د   و فعل    ييايجغراف

عنـوان  ه بـه  ي دولت افـشار   يژه آن در كانون هسته و مركز ثقل مل        ي و ييايت جغراف يخاطر موقع به

 دولـت افـشار و      ي كـامالً نظـام    يكردهـا يگر، با توجـه بـه رو      ياز طرف د  . تخت انتخاب شد  يپا

 برخـوردار  ي مناسـب ي و دفـاع يت تهـاجم ي شرق، شهر مشهد از موقعك آن دري استراتژ يهاافق

ران و انطبـاق آن بـا   يـ دولت ا ) يعه به سن  ير از ش  ييتغ (يكيتي ژئوپل يدئولوژير در ا  ييالبته، تغ . بود

ـ اليران در منتهـ   يـ تخت ا ي پا ينيگز در مكان  يز به نحو  ي ن ي دولت عثمان  يكيتي ژئوپل يدئولوژيا ه ي

هـر  . ر نبـوده اسـت  يتأثي بي و قدرت دولت عثمانين از جبهه غرب  آ ي كشور و دور   يشرقشمال

يريـ گ و كنـاره يان، دوريتخـت در دولـت صـفو     ي انتقـال پا   ي تلخ و گرانبها   يهاچند كه تجربه  

ك دولـت  ي آن را بـه محـدوده ژئواسـتراتژ        يكيه از حوزه نفوذ و عدم نزد      يتخت دولت افشار  يپا

وجـود  ه  رات ب يين دو دولت، تغ   ي ب يرين درگ يغم چند رين حال، عل  ينمود، با ا  يكته م ي د يعثمان

ـ  مهم در جهت دفع تهديه عامل ي دولت افشار  يكيتي ژئوپل يدئولوژيآمده در ا    از ي خـارج يدهاي

. جانب غرب بوده است

اني دوره زند-4-3-3

راز در ي بنا نهاد و شهر شيخان زند دولت زند را در سطح ملميبا سقوط دولت افشار، كر

ن يا). 288: 1381ا، ينحافظ(د ي خود برگزياسيعنوان كانون ساستگاه قوم زند را به خيكينزد

حساب  بهي انتقال، دورهيي اروپايهاران با قدرتي اي تجار–ياسيدوره، از نظر روابط س

 به جنوب يتخت كشور از شمال شرقين دوره، پايدر ا). 348- 9: 1365، يپر(د يآيم

عنوان مركز ايالت فارس، به دليل شيراز به). 146: 1381در، يرحيم(منتقل شد ) رازيش(

لحاظ صنعت و تجارت صاحب موقعيت جغرافيايي خود و ارتباط با خليج فارس از ديرباز به

). 858: 1380نظر، خوب(اي بود مقام ويژه
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ان جغرافيايي و حس تعلق ن دوره نيز با توجه به اهميت آيكونوگرافيك مكيدر واقع، در ا

اين شهر، . اي براي اين دولت برخوردار بودعنوان خاستگاه قوم زند، از اهميت ويژهمكاني، شيراز به

شيراز در دوره هخامنشيان، و (با توجه به گذشته و تاريخ سياسي خود در نزد مردم منطقه 

آفريني اينجو داراي نقشمظفر و خاندان هاي محلي ديالمه فارس، اتابكان فارس، آلحكومت

و نيز موقعيت مناسب ارتباطي و مواصالتي داخلي آن و بويژه .)  اداري بوده است–سياسي 

در . استيالي جغرافيايي و دسترسي آن بر گستره آبهاي آزاد، از وزن ژئوپليتيكي بااليي برخوردار بود

رفت كه صحنه رقابت دولتهاي يشمار مآن زمان، خليج فارس نمونه بارز آبهاي استراتژيك جهان به

در چنين شرايطي، در واقع، اين گستره استراتژيك دروازه ورودي و حلقه اتصال . اروپايي شده بود

ن، نزديكي شيراز به اين گستره يبنابرا. آمدحساب ميايران و به طور كلي آسياي مركزي با اروپا به

. ون مرزي نيز به آن بخشيده بودژئوپليتيكي، به نوعي تفوق و استيالي ژئوپليتيكي بر

)88: 1378زاده، قليولي( دولت زنديه موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت: 11نقشه شماره 
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اني دوره قاجار-4-3-4

توان، امكان نظارت و كنترل آن بر مناطق يعنوان پايتخت را مل انتخاب تهران بهين داليمهمتر

يكيز نزديآمد و نيحساب مران بهين دشمن ايتريه كه قويران با روسي ايژه منطقه مرزي، بويشمال

ا، ينحافظ(ران دانستي قوم قاجار و قلمرو اجداد آقامحمدخان در شمال ايآن به استرآباد، هسته اصل

 آن در يتي و امنيت نظاميك آن، عالوه بر موقعيت استراتژيلحاظ موقعن شهر بهيا). 289: 1381

يها اقوام افشار ساوجبالغ، خلجيها سكونتگاهيكينكه در نزدي البرز، با توجه به ايهاپشت كوه

ت يك نوع امنين كه در جمع هواداران آقامحمدخان بودند قرار داشت، از ي وراميهاساوه و عرب

عالوه، تهران به اندازه به). 79: 1379ون، يهماليتكم( حكومت قاجار برخوردار بود يز براي نينظام

ل ي، به دليمي قديهاتختيگزيني از پادوري. ران فاصله داشتي ايمي قديهاتختي از پايكاف

ن يا.  مورد توجه بوده استي قبليهادگان و بازماندگان حكومتين حكومت از برگزي ايريگفاصله

از به تمام يك به اندازه مورد نينكه در مركز كشور قرار داشت، از نظر استراتژيشهر، با توجه به ا

).9: 1381پور، يمدن(كسان داشت يي كشور دسترسيهابخش

)91: 1378زاده، قليولي(موقعيت جغرافيايي و ژئوپليتيك پايتخت دولت قاجار : 12نقشه شماره 
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 انتخاب نتيجه تركيب چندين عامل در گزينش مكان جغرافيايي پايتخت در مجموع، اين

عنوان پايتخت دولت قاجار، مهمترين به عبارت ديگر، انتخاب تهران به. دولت قاجار بوده است

اين انتخاب، نه تنها بازتاب . آيدحساب ميترين انتخاب ژئوپليتيكي آن دولت بهو موفق

گزيني شده بود كه همزمان از جار بود، بلكه در جايي مكان ملي دولت قاژئوپليتيكي هسته

در واقع، . پشتيباني و حمايت ملي ديگر اقوام دوست و نزديك قاجارها نيز برخوردار بود

گاه ژئوپليتيكي ترين تكيهعنوان اصليهاي ژئوپليتيكي محيط جغرافيايي تهران آن را بهواقعيت

ان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود در مركز ثقل همچنين، تهر. كنداين دولت معرفي مي

جغرافيايي كشور، در جهت اداره و كنترل كامل بر گستره جغرافياي سياسي كشور، از استيالي 

از طرفي نيز، اين ويژگي جغرافيايي پايتخت، با يك آرايش . كامل جغرافيايي برخوردار بود

هاي سابق و مراكز تباطي و مواصالتي پايتختكامالً هندسي، آن را در كانون مهمترين نقاط ار

اين ويژگي جغرافيايي تهران، نمود كامل تسلط و .  اقتصادي كشور قرار داده بود-تجاري 

. هاي ژئوپليتيكي قدرت و حكومت بوده استكنترل آن بر مناطق برخوردار از پتانسيل

دهاي ناشي از طرف شمال همچنين، اين موقعيت جغرافيايي تهران، پايتخت را در مقابل تهدي

در واقع، پايتخت ايران به راحتي . اي برخوردار ساخته بوداز عقبه و عمق ژئوپليتيكي گسترده

.تر كشور بوده استهاي جنوبيدر شرايط بحراني قابل انتقال به بخش

يريگجهي نت-5

ت مكان ي، موقعياد شده شامل خاستگاه قوميهاي پژوهش، هر كدام از عوامل با توجه به يافته

رگذار در ي تأثيكيتي ژئوپليهاتين واقعيعنوان مهمتر بهيدات خارجيو تهد) ياهسته (يمركز

ن راستا، در يدر هم. اند داشتهييران نقش بسزاين اي سرزميهاتختي پاينيگزند انتقال و مكانيفرا

يكيتيعامل ژئوپلن ي، مهمترين، عامل خاستگاه قومين سرزميل شده در اي تشكيهاشتر دولتيب

ه يم اوليت و تحكيتخت، در جهت تثبين مكان پايي در تعيت ملي حمايكيتيلحاظ بار ژئوپلبه

 حكومت و يهاهيه پايم اوليت و تحكيدر واقع، بعد از تثب.  حكومت و دولت بوده استيهاهيپا

تخت به ي پان عامل انتقالياست كه مهمتر) ياهسته (يت مكان مركزين بار عامل موقعيدولت، ا
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 تسلط و كنترل كامل آن ي در داخل كشور برايكيتي و ژئوپلييايلحاظ جغرافت برتر بهيك موقعي

دار يم پايت و تحكي كشور در جهت تثبي و شبكه شهري، انسانياسي سيايبر گستره جغراف

عنوان ز بهي ني برون مرزيدهاين، وجود تهديهمچن. روديشمار م حكومت و دولت بهيهاهيپا

ه و به تبع آن ي همسايها هر دولت در تقابل منافع آن با دولتيكيتيت ژئوپلين واقعيمهمتر

 در ي اصليهان محركي از مهمتريكي دولت، همواره يياي مكان جغرافيكيتيش وزن ژئوپليافزا

يد براي و مسلط به كانون تهديت كامالً محوريك موقعي در تختي دوباره پاينيگزانتقال و مكان

ينيگزا باعث مكانييد خارجيذكر است، تهدالزم به.  دولت بوده استيكيتياد تعادل ژئوئوپلجيا

ك ي آن در ينيگزا باعث مكانيد بوده و يشتاز و مسلط به كانون تهديت پيك موقعيتخت در يپا

در واقع، هدف اصلي.  استيد خارجي تهديها از كانونيافتنينباً دستيت كامالً دور و تقريموقع

اين رويكرد، پركردن خأل ژئوپليتيكي دولت در مقابل دشمن خارجي و به تبع آن برقراري تعادل 

ن حال، بايد توجه يبا ا. اي بوده استاي و برون منطقهژئوپليتيكي آن دولت در سطح ملي، منطقه

و ها تيتخت دولت مربوطه، با توجه به واقعيل آن به پاي در تبدييايداشت كه هر مكان جغراف

 در انتقال و ياك منطقه هستهي در نقش ي خود، به نحويكيتي و ژئوپليياي جغرافيهاارزش

تخت از ي پاييايدر واقع، برخودار بودن مكان جغراف. رگذار بوده استيها تأثتختي پاينيگزمكان

، ياسي سياي آن بر گستره جغرافيكيتي و ژئوپليياي جغرافيالي، استي مليباني پشتيكيتيبار ژئوپل

 آن در داخل و ي و مواصالتيت مسلط ارتباطي كشور، و به تبع آن موقعي و شبكه شهريانسان

، يدات برون مرزي آن در برابر تهديك و نظاميت استراتژيز موقعي كشور، و ني مرزهايماورا

.تخت داردي پايات هستهيهمه داللت بر موقع

دوره مادها و (، شهرهاي اكباتان )هاي مليختپايت(هاي ايران ن راستا، در بين پايتختيدر هم

جمشيد، آنطاكيه، نسا، استخر، غزنه، نيشابور، مرو، خوارزم، مراغه، ، پاسارگاد، تخت)هخامنشيان

شهرهايي هستند كه ) قاجار(، سمرقند، مشهد، شيراز، تهران )دوره ايلخانان و صفويان(تبريز 

گزيني و انتخاب آنها عوامل حكومتي در مكانگاه ملي دولت يا عامل خاستگاه قومي و تكيه

البته، همه شهرهاي مربوطه كامالً در مركز ثقل . عنوان پايتخت دولت مربوطه نقش داشته استبه

مانند آنطاكيه (ملي دولت خود قرار نداشته است، بلكه گاهي نزديكي آن به مركز ثقل ملي دولت 

يا موقعيت آن در كانون ) و تهران در دوره قاجاردر دوره سلوكيان، نيشابور در دوره سلجوقيان 
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ان و مراغه و يمانند اكباتان در دوره هخامنش(فرهنگي و انساني همسان با بدنه اصلي حكومت 

يكي از داليل اصلي ) هاي سلجوقي در آذربايجانتبريز در دوره ايلخانان مغول در كانون ترك

 پايتخت در بين 18 به طور كلي، انتخاب .عنوان پايتخت بوده استگزيني آن شهر بهمكان

.هاي ايران، كامالً با عامل خاستگاه قومي و ملي دولتهاي وقت انطباق داردپايتخت

هاي ايران به نحوي بر گزيني اكثر پايتخت، مكان1با اين وجود، با توجه به جدول شماره 

گزيني ن عامل در مكانيكه ايياتا ج. موقعيت مكان مركزي يا هسته بودن آنها داللت دارد

، شوش، بابل، سلوكيه، آنطاكيه، هكاتم )دوره مادها، هخامنشيان و اشكانيان(شهرهاي اكباتان 

، )دوره سلجوقيان و صفويان(، غزنه، اصفهان )دوره اشكانيان و ساسانيان(پليس، ري، تيسفون 

قند، قزوين، مشهد، شيراز و ، سلطانيه، هرات، سمر)دوره ايلخانان و صفويان(خوارزم، تبريز 

)1378:119زاده، قليولي) (از دوره ماد تا دوره معاصر(ها در ايران فرايند انتقال پايتخت: 13نقشه شماره 
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ها نيز گزيني بقيه پايتختالبته، اين عامل در مكان. تهران در دوره قاجار تأثير بسزايي داشته است

 بار به طور جدي در 24بر اين اساس، اين عامل ژئوپليتيكي، حداقل . بدون تأثير نبوده است

10مل ژئوپليتيكي، قطعاً در انتخاب اين عا. آفرين بوده استهاي ايران نقشگزيني پايتختمكان

. پايتخت ديگر نيز دخيل بوده است

 از مهمترين عوامل ژئوپليتيكي تأثيرگذار در يكيعنوان وجود عامل تهديد خارجي نيز به

گزيني اين عامل نيز، حداقل در مكان. هاي ايران، كامالً مشهود استگزيني پايتختفرايند مكان

، بابل، سلوكيه، آنطاكيه، دارا، نسا، هكاتم )ها، هخامنشيان، اشكانيان و سلجوقياندوره ماد(اكباتان 

، غزنه، نيشابور، )دوره اشكانيان و ساسانيان(، تيسفون )دوره اشكانيان و سلجوقيان(پليس، ري 

، سمرقند، قزوين، اصفهان، مشهد، شيراز و )دوره ايلخانان و صفويان(مرو، خوارزم، مراغه، تبريز 

 پايتخت نيز به نحوي تحت تأثير 26در واقع، انتخاب . ان در دوره قاجار تأثيرگذار بوده استتهر

ها، گزيني پايتختبا اين حال، الزم به يادآوري است كه مكان.  استاين عامل به انجام رسيده

هيچ وقت به خاطر يك و يا دو عامل به انجام نرسيده است، بلكه عوامل متعددي در كنار هم در

گزيني اكباتان در دوره مادها سه عامل ذكر شده همه با براي مثال، در مكان. انداين كار دخيل بوده

. اندعنوان پايتخت مادها تأثيرگذار بودههم در انتخاب آن به

يگزيننقش هر يك از عوامل مؤثر در مكان: 1جدول شماره 
عوامل 

ينيگزمكان

تختيپا

دولت 

ماد
دولت هخامنشيان

لت دو

سلوكيان
دولت اشكانيان

دولت 

ساسانيان

يتاسيتاكيرهكنسداآنسلبااكتخپاشواكباتان
يخاستگاه قوم

+++++++

موقعيت مكان 

يمركز

)ياهسته(

++xx++++xx++++x+

++++++++++++يتهديد خارج
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يگزيننقش هر يك از عوامل مؤثر در مكان: 1ادامه جدول شماره 

دولت 

قاجار

دولت

زنديان

دولت

افشاريان

دولت

صفويان

دولت 

تيموريان

دولت

ايلخانان

دولت

خوارزمشاهيان

دولت

سلجوقيان

دولت

جمعغزنويان

ت ش م ا ق ت س هـ س ت م خ م ا هـ ر ن غ

18 + + + + + + + + + + +

24 + 

كامل

x10

يجزئ

+ + + + + + + + + + x + x + x x x +

26 + + + + + + + + + + + + + + + +

ها و پايتخت) ايقابليت هسته( مركزي       در نهايت با توجه به اين كه عامل موقعيت مكان

هاي ايران گزيني پايتختنيز تهديدات خارجي نسبت به عامل خاستگاه قومي دولتها در مكان

اند، بنابراين، فرضيه اول مبني بر اينكه عامل خاستگاه قومي دولتها در  بارزتري داشتهنقش

: شود، و دو فرضيه بعدهاي ايران بيشترين سهم را داشته است، رد ميگزيني پايتختمكان

قابليت (هاي ايران با عامل مكان مركزي گزيني پايتختيعني ارتباط مستقيم بين مكان

- گزيني و انتقال پايتختغرافيايي و تأثيرگذاري تهديدات خارجي در مكانمكان ج) ايهسته
. گرددهاي ايران تأييد مي

 قدرداني-7

 پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس به خاطر حمايتتدانند از معاوننگارندگان بر خود الزم مي

. عمل آورند به و قدردانيتشكراز اين پژوهش مالي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


________________________________1386پاييزسوم،وم، شماره سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 34

منابع 
.هاي غالب در جغرافياي انساني، انتشارات دانشگاه تهران، تهران؛ زمينه)1380(فاطمه بهفروز، .1
ر، ير كبيلخانان، ترجمه حسن انوشه، امي دولت ايان تا فروپاشيران از آمدن سلجوقيخ اي؛ تار)1380(آ . ل، جي بو.2

.تهران
، يمحمد سالكي، ترجمه عل1779-1747يهان ساليران بيخ ايتار: خان زندمي؛ كر)1365(، جان ر ي پر.3

.؛ تهران)سه( فراز يران شناسيمجموعه ا
، دفتر 1، ج ياز آغاز تا دارالخالفه ناصر:  تهراني و فرهنگيخ اجتماعي؛ تار)1379(ون، ناصر يهمالي تكم.4

. ، تهراني فرهنگيهاپژوهش
.، نشر مركز، تهرانيران جهاني و ايراني؛ جهان ا)1379(، محسن ي ثالث.5
.ران، سمت، تهراني اياسي سياي؛ جغراف)1381(ا، محمدرضا ين حافظ.6
.، تهرانخان زندانتشارات سخن؛ تاريخ شيراز از آغاز تا ابتداي سلطنت كريم)1380(نظر، حسن  خوب.7
.ر، تهرانير كبيران از اسالم تا سالجقه، اميخ اي؛ تار)1363(ن . ، ري فرا.8
.نشر گستره، تهران:ان،يان، ترجمه داود اصفهانيخوارزمشاهخ دولت ي؛ تار)1367(م ياوغلو، ابراه قفس.9
. و آموزشي، معاونت معرفيراث فرهنگيسازمان م: ران، تهراني ايتختهاي؛ پا)1374(وسف ي، محمدياني ك.10
. كشور، تهرانيبردارران، سازمان نقشهيخ اي؛ اطلس تار)1384( مدد، محمد .11
.، تهراني شهريزيرشهر، انتشارات پردازش و برنامهك كالني؛ تهران ظهور )1381 (يپور، عل مدني.12
.، سمت، تهرانياسي سياي جغرافي؛ مبان)1381( ميرحيدر، دره .13
، مجله  ) م820-1501/ق.  هـ 205-907(ران ي ايهاتختي و پايراني اياسيشه سي؛ اند)1384( نورايي، مرتضي .14

.179-202، صص 40 دانشگاه اصفهان، شيات و علوم انسانيادب
نامه كارشناسي ارشد به  در ايران، پايانهاگزيني پايتخت؛ تبيين عوامل مؤثر در مكان)1387(زاده، علي قلي ولي.15

.پور، دانشگاه تربيت مدرس، تهراني دكتر زهرا احمدييراهنما

16. Cohen, Saul Bernard. (1964); Geography and Politics in A Divided World, London, 
Methuen.

17.Dikshit, Ramesh Dutta. (1995); “Political Geography: the Discipline and Its Dimension 
". New Delhi, Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited.

18.Glassner, Martine. (2004); “Political Geography”. London, John Wiley & Sons, Jnc.
19. Pounds, Norman J. G. (1963); “Political Geography”, New York: McGraw Hill Book 

Co. INC.
20. Taylor, Peter J. (1989); “Political Geography: world economy, nation-state, and 

locality”, New York, Longman Scintfic & Technical, U. K.
21.Weigert, Hans. W & et al; “Princples of Political Geography”. New York: APPLETON-

CENTURY-CROFTS, Jnc.

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

