
 1401، زمستان 4، شمارۀ  54های جغرافیای انسانی، دورۀ پژوهش

 1263-1280ص. 

DOI:10.22059/jhgr.2021.306398.1008144 

 

 

 ایرانبر با تأکید  ،ی کشورهای جهانفضا سیاسی مدیریت استراتژی در پایتخت جایگاه

 

 ، تهران، ایرانجغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس دکتریپسا پژوهشگر  - 1ابوالفضل کاوندی کاتب

 
 26/04/1400تاریخ پذیرش:                                                 27/04/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

سیاسهی، جها    ویژهبه ی، اقتصادی، ارتباطی و های گوناگون فرهنگی، جغرافیایها، جدا از نقشپایتخت

، مارِ جمعیهتو تأثیرگذاری پایتخت در فضای ملی، شه وزن ژئوپلیتیکی. برای سنجش هستندجمعیت نیز 

گیری است. بها اسهتداده از شهاخص جمعیهت، پرسهش ا هلی ترین شاخص اندازهترین و در دسترسمهم

خهود هایی در مهدیریت سیاسهی پایتخهت اسهتراتژیاخیر، چ   قرننیمپژوهش آن است ک  کشورها طی 

دف ههک  ها ب  دست خواهد آمد اخیر پایتخت قرننیم جمعیتی روند تحوالت بامطالع این مهم اند؟ داشت 

مدت باشد، بلک  روشهنگر ریزی کوتاهتواند حا ل یک اتداق یا برنام روند تحوالت، نمیکلی مقال  است. 

 . روشملی است رها در مواج  با جایگاه پایتخت در مدیریت سیاسی فضایبنیاد فکری و استراتژیک کشو

 تهشش کشهورها، از بسهیاری دههد،می نشهان نتایجاست. ای و منابع کتابخان  تحلیلی -تو یدی تحقیق

 نیز جمعیتی لحاظ ب  شد،با ملی فضای فرمانروایی مقر و سیاسی کانون پایتخت اینک  بر عشوه تا اندکرده

 دیریتمهاساسهی در  هدهت اسهتراتژی کشهورها. باشهد قدرتمندتر کشور شهرهای و نقاط دیگر ب  نسبت

( 2ایتخهت و شههر دو ، پجمعیتهی  فا هل ( افهزایش 1که  شهامل   انهدگرفت پیشرا در پایتخت  سیاسی

شههر  و( رقابت میهان پایتخهت 5( حدظ قدرتمندی پایتخت، 4( ایجاد چند پایتخت، 3جایی پایتخت، جاب 

 درنهایهتت. میان پایتخت و شهر دو  اسجمعیتی  فا ل ( کاهش 7( استراتژی پایتخت کوچک و 6، دو 

 موردسهنجشها ن اسهتراتژیجهان، موفقیت هر یک از ای شهرهای محیطیزیستبندی با استداده از رتب 

  بهین مطلهو فا هل ها  حدظ اهمیت پایتخت ملی؛ حدظ و یا ایجهاد ترین استراتژیقرار گرفت و مطلو 

 ت.هاسآن پذیری پایتخت و تشش برای زیست بهین پایتخت و شهر دو ؛ مدیریت 

 

 مدیریت سیاسی فضا، جمعیت، جهان، ایران. پایتخت، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 استراتژی مطالع گر از سوی دی(. 100  2002همِ مطالع  در جغرافیای سیاسی است )اگنیو، پایتخت یکی از موضوعات م

 مدیریت و دهیسازمان کانونِ ترینمهم است. پایتخت، دارای اهمیت و نگاه ب  پایتخت ملی، سیاسی در مدیریت کشورها

 نیسهرزم  پهنه بهر ومهتکح تیهمکحا اعمال و نیسرزم تیریمد ،یادار ستمیس شکل یابیدر کشور است.  فضا سیاسی

 ،جمعیتی نقاط ترینمهم گاه ک ب  نا  پایتخت  شهری کانون یک طریق از ندو اعمال این. هاستحکومت دغدغ  همواره

 توانندمی هاپایتخت. گرددمی اعمال است، ژئوپلیتیک و جغرافیایی نمادین، ارتباطی، تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،

 شوند. تبدیل اقتدار و اتحاد یک کشور نماد ب 

 7.5شهر( پایتخت هسهتند و  115) هاآندر د از  21ندر در جهان وجود دارد ک   میلیونیکشهر باالی  549اکنون هم

کشهور  21در د است. پایتخهت  9های اروپایی این رقم در پایتخت .کنندمی زندگی هاپایتخت در جهان جمعیت از در د

شهر و پایتخت وجهود دارد  ترینبزرگجمعیتی بسیار زیادی میان  فا ل شهر آن کشورها نیست و گاه  ترینبزرگجهان، 

میلیهون( و  21میلیون(، مکزیکوسهیتی ) 28میلیون(، دهلی ) 37انزانیا، پاکستان، استرالیا، نیجری  و...(. چهار شهر توکیو ))ت

رونهد. یهازده های جهان به  شهمار میترین پایتختمیلیون ندر دارند و پرجمعیت 20میلیون(، جمعیتی بیش از  20قاهره )

 1پایتخت جهان، جمعیتی بهین  88میلیون ندر و  10تا  5پایتخت بین  12ندر،  میلیون 20تا  10پایتخت، جمعیتشان بین 

مارینو بها پهنج ههزار ندهر ، سهن2018ترین پایتخت جهان هم در سهال جمعیت. کمانددادهجایمیلیون ندر را در خود  5تا 

پایتخهت ملهی  سیاسهی ر مدیریتهای گاه متداوت و گاه مشابهی را دها یعنی، کشورها، استراتژیجمعیت است. این داده

 .1اندگرفت پیشخود در 

ر یهک از ایهن پایتخهت ملهی و سهنجش کهارایی هه سیاسی کشورها در مدیریت هایاستراتژی درک مقال ، این هدف

ترین و بهتهرین تهرین، در دسهترسمهم عنوانب معیت جاین منظور عامل  ها در مدیریت سیاسی فضاست. برایتژیاسترا

 شهاخص .ا  شهدقدرتمندی، بزرگی و تأثیرگهذاری پایتخهت در فضهای ملهی انتخهوزن ژئوپلیتیکی، گیریِ شاخص اندازه

ذاری تری را میان شهرهای پایتختی جهان، شهرهای کشهور، تأثیرگهو دلخواه ترمطلو  مقایس کند تا جمعیتی کمک می

ها در مهدیریت سیاسهی فضها متملی حکو استراتژیهای حاکم بر و واقعیتنوع ، در مدیریت سیاسی فضای ملی، اهمیت

 در الزامهاتی، چ  با و تغییراتی چ  گذشت  الس شصت طی کشورها اینک ب  دست آید.  ترینمایشقابلتر و ساده  ورتب 

 توانهدای، میتهاریخی و مقایسه  هنگا. است بوده چ  هاآن برای حا ل  نتایج درنهایت اند وپایتخت ملی خود ایجاد کرده

ها ومتو استراتژی مدیریت سیاسی فضای حک شت  باشدتری ب  پایتخت ملی داکشورداری و نگاه بنیادی در مهمی  تجرب

بنا قرار گرفتند و در هر ممیشدی  2018و  1960دو مقطع زمانی . کندرشد و اهمیت شهر پایتختی را بیشتر نمایان  درباره

ن، پایتخهت آن تههرا وایهران لحاظ شوند. تا جای ممکن ها ایس کشورهای جهان در آمارها و مق هم بخش تشش شد تا 

ها و نوع نگاه کشورها ضعیت، استراتژیو مطالع شود تا ضمن تشش می رویازاینکانون توج  در این مطالع  خواهد بود. 

جههان  ران درای نیز با تهران و ایهران  هورت گیهرد و وضهعیت ایه، مقایس ای از پژوهشهر مرحل ب  پایتخت ملی، در 

بیقی با تط مطالع و در جهت  پژوهشبخشی از  عنوانب موردی ک  تنها  مطالع  عنوانب بنابراین تهران ن  . شودتر روشن

ورهاست و این شبی  ب  کدا  کش اینک  استراتژی کشور در نگاه ب  پایتخت ملیگیرد. کشورهای جهان مورد تأکید قرار می

های مطلهو  در آینهده چه  گذاریها داشت  و اسهتراتژی و سیاسهتران و دیگر پایتختته استراتژی چ  پیامدهایی برای

 تواند باشد.هایی میگزین 

                                                           
خا  از سهایت سهازمان ملهل متحهد، بخهش امهور اقتصهادی و اجتمهاعی،   ورتب آمارهای جمعیتی کشورها و شهرهای جهان ک  در این مقال  آمده،  هم .  1

بنهدی، میهانگین، در هد، محاسهبات و... توسه  رتب   هورتب آمارهها  ارائه (. اما تحلیهل و /https://population.un.org/wpp)است  شدهجاستخرا
 است. شدهانجا نویسندگان و بنا ب  اهداف این مقال  
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 مبانی نظری

، برقهرار ملهی همگراییحکمرانی،  در بارزی نقش ک  ی ملیفضا سیاسیهای اساسی مدیریت و مؤلد  ساختارها از یکی

 کشهور، سیاسهی کهانون عنوانبه  پایتخهت. است پایتختدارد،  سیاسی کردکار ویژهب های متعدد کارکرد و انسجا  کشور

 و فنهی اداری، اقتصهادی، تاریخی، قومی، فرهنگی، سیاسی، عوامل دربردارنده و جغرافیایی فضای یک ندو  و جا ب  مرکز

؛ 475  2008و دیگهران، )کاکس  کنندبازیگران ملی، امور را از پایتخت مدیریت می(. 292  1392نیا، )حافظ است ارتباطی

 کشور یک نمادین مرکزیت و سیاسی هایگیریتصمیم برای مکانی و سرزمین کنترل مرکز پایتختو ( 3  2003کمپبل، 

 فرهنگهی و سیاسهی اقتهدار و ندهو  اشاع  ملی پایتخت یک ا لی کارکرد(. 20  2017؛ راسمن، 147  1989)تیلور،  است

آوری گیری، توزیهع قهدرت، آمهار و جمهعردازش اطشعات دولتی، نظامی، تصهمیمو مرکزی برای پ( 168  1964)کوهن، 

 )مجریه ، قهوه سه  سهران اسهتقرار محل معموالً تمرکز دارد و سیاسی اقتدار در پایتخت(. 5  2003)کمپبل،  مالیات است

)میرحیهدر و دیگهران،  اسهت جیخهار هایسدارتخان  و دولتی ادارات ها،وزارتخان  و کلی  هاآن اعضای قضایی ( و و مقنن 

 سهنتی و تهاریخی اهمیهت خاطر ب  زمان طول در و است کشور نخست شهر وبیشکم طورب  ملی پایتخت(. 186  1394

ها نسبت ب  دیگر نقاط کشورها کیدیت زندگی در پایتختهمچنین (. 87  1995)دیکشیت،  است بوده ملی حیات نمود آن،

توانهد عامهل ایجهاد میخهود  ربا کارکردههای پرشهما پایتختاینک   درمجموع(. 4  2020)تاداس و سوینچ،  بیشتری دارد

های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دولت و نماد ملی یهک کشهور یکپارچگی و انسجا  و مرکزی برای ندو  و تبلور توانایی

 (.65  1396کاتب، نیا و کاوندی)حافظ باشد

  2017)راسهمن،  شوند ک  تعریف نارسهایی اسهتمراکز اداری تعریف می نوانعب ها در تحقیقات شهری، اغلب پایتخت

ها کانون سمبلیک ایهدئولوژی ملهی، بازتهابی بهزرگ از شهرسهازی ملهی، راهگشها و گذشت  از نقش اداری، پایتخت(. 13

 کشهور هسهتندآرمهانی  جامعه تاریخی، پلی میهان فرهنهب بهومی و  ازنظراقتصاد ملی و حداقل  توسع کننده در تسهیل

از آن جمله   هورت بگیهرد. هها پایتختهای گونهاگونی از بندیتقسهیمشود تا ها باعث میاین نقش(. 2  2003)کمپبل، 

کیدیهت  (،22  2017)راسهمن،  تاریخ و قهدمت پایتخهت (،1 -32  2003)کمپبل،  هانقش و کارکرد ملی پایتخت برحسب

)گلسهنر و  کشهورای نسبی با توج  به  منهاطق هسهت موقعیت  (،7  2020)تاداس و سوینچ،  زندگی در شهرهای پایتختی

پایتخت، تحت تأثیر چند عامهل باشهد. عهواملی  عنوانب ممکن است انتخا  یا رد یک شهر و غیره. ( 103  1989دبلیج، 

رجیح عاج  تهچون نقش سنتی و تاریخی شهر )پاریس(، عامل گروه مسل  ملی )مسهکو(، عامهل ارتبهاط خهارجی )سهاحل

سیاسهی )کهانبرا در اسهترالیا( و موقعیهت  مصالح آباد(، عامل استراتژیک )اسش  -موقعیت دریایی پایتخت(، عامل دفاعی

( کهارکرد 1ها دو کارکرد  اتی متداوت دارنهد  پایتخت هررویب (. 188 -191  1394مرکزی )آنکارا( )میرحیدر و دیگران، 

کننهد و خهود جهذ  می سویب ها را ها، مواد و شبک ها، جریانشی؛ یعنی انسان( کارکرد دفعی و پراکن2جذبی و کششی؛ 

پراکنند و فضها ها، عملیات کنترلی و نظارتی، تولیدات و غیره را در سطح فضای مربوط میها، دستورالعملها، فرمانپدیده

 (.292 -3  1392نیا، کنند )حافظسیاسی خود تبدیل می ارادهندو  و قلمرو اعمال  حوزهرا ب  

 وزنمدهو  دیگری ک  با توج  ب  اهمیت شههرهای پهایتختی نیهاز به  تعریهف و تبیهین دارد، وزن ژئهوپلیتیکی اسهت. 

. است جغرافیایی فضای و مکان یا کشور یک جمعی و ملی قدرت در مؤثر مندی و مثبت عوامل و نیروها ثقل، ژئوپلیتیکی

 هایسیستم و کشورها از هایدرمجموع را جغرافیایی فضاهای و هامکان یا کشور یک منزلت یا موقعیت ژئوپلیتیکی وزن

 وزن. دههدمی نشهان( شههری هایسیسهتم مانند) مربوط  فضایی و مکانی هایسیستم یا ایمنطق  یا جهانی ژئوپلیتیک

 نسبت جغرافیایی ضایف و مکان یا کشور یک سیاسی کنشگران و بازیگران رفتاری الگوی در را بنیادین نقش ژئوپلیتیکی

 یک عنا ر کنشگران و بازیگران رفتار نحوه و مواضع و رواب  الگوی درواقع. کندمی بازی مربوط  سیستم در همدیگر ب 

 ژئهوپلیتیکی وزن از ادراک تهابع همهدیگر به  نسهبت... و نهادهها ها،سهازمان شههرها، کشورها، نظیر ژئوپلیتیکی سیستم
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 مهؤثر پهذیرکمیت مندهی و مثبهت عوامهل و متغیرها کلی  ژئوپلیتیکی، وزن برآورد برای(. 183  1396نیا، )حافظ هاستآن

ایهن مقاله  تهشش  .رودمهی شمار ب  شهرها ژئوپلیتیکی وزن سنجش در ویژهب  مهم، عوامل این از یکی جمعیت هستند؛

ها، استراتژی کشورها در مهدیریت سیاسهی بندی جدیدی از پایتختتقسیم ارائ دارد، تا با استداده از عامل جمعیت، ضمن 

 قرار دهد. موردمطالع فضای ملی را با توج  ب  نقش پایتخت 

 

 پژوهش  روش

هها گردآوری داده شیوه. است تحلیلی -تو یدی روش ازنظرهای کاربردی و هدف، جزء پژوهش جنب پژوهش حاضر از 

 کشهورهای جمعیت هایداده پژوهش، منابع عمده ت. بخشای( اسبا توج  ب  ماهیت موضوع، از روش اسنادی )کتابخان 

هها شهامل  تعهداد جمعیهت اند. این دادهمیشدی است ک  با یکدیگر مقایس  شده 2018و  1960در دو مقطع زمانی  جهان

ههای جمعیتهی، بخهش کشور، تعداد جمعیت پایتخت و تعداد جمعیت شهر دو  کشورها در هر دو مقطع است. مرجهع داده

 .2است 1اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحدامور 

 استداده EXCEL افزارنر  از ها،فرمول محاسب  و بندی، میانگینرتب  رشد، در دِ محاسب  ها وداده وتحلیلتجزی برای 

ش  نق  ورتب  بندی،بق ط و تنظیم از پس تو یدی آمار کمک ب  محاسبات از حا ل نتایج ها،داده حجم ب  توج  با .شد

 .شد ارزیابی و استدالل درنهایت و درآمد و جدول

هایی که  کشهورها در سال و نیز آگاهی از اسهتراتژی شصت طی هاتغییرات جمعیتی کشورها و پایتخت محاسب  از پس

 موسس وس  تجهان  شهرهای محیطیزیستبندی ، با استداده از رتب اندگرفت پیشمدیریت سیاسی پایتخت ملی خود در 

جش از های جهانی در مورد پایتخهت ملهی پهرداختیم. ایهن سهندر آمریکا، ب  سنجش موفقیت هر یک از استراتژی مرسر

ز شههرها و ا محیطیزیستطریق طراحی یک جدول حا ل شد. جدول دارای پنج ستون از سطح عالی تا سطح بسیار بد 

کشهورها در  گذاریجای با شود. سپسکیل میشورها در مدیریت پایتخت ملی است تشکهایی ک  مبیین استراتژی ردیف

 مسهتقل کشهور پایتخهتِ 203 تعداد درمجموع .گرفت قرار موردبررسی هااستراتژی این موفقیت میزان ها،هر یک از خان 

 ریمحدودت تعداد میان مقایس  این مقال ، بخشِ س  در هاداده محدودیت ب  توج  با اما. اندشدهبررسی مقال  این در جهان

 میهان فا هل  ،(کشهور 125) 1960 سال در دو  و اول شهر میان فا ل گرفت. این س  بخش شامل    ورت کشورها از

 باشد.می (کشور 140) 2019 سال در جهان شهرهای پذیرترینزیست و( کشور 150) 2018 سال در دو  و اول شهر

 

 هابحث و یافته

 نونمیالدی تاک 1960های جهان از سال جمعیت پایتخت

در هد از شههرهای پهایتختی  24ندر داشتند؛ یعنی تنها  میلیونیکپایتخت جهان جمعیتی بیش از  37، 1960در سال 

گیری شهرهای پایتختی افزایش جمعیتی چشهم طورکلیب دهد در د(، نشان می 56) 2018جهان ک  در مقایس  با سال 

میلیهون ندهر دارنهد.  5سکو و مکزیکوسیتی جمعیتهی بهیش از اند. شش شهر توکیو، لندن، پاریس، بوینس آیرس، مداشت 

. جمعیت تهران در این بودشهر بزرگ پایتختی در جهان  سی و یکمینجمعیت،  هزار ندر  دن و  میلیونیکتهران هم با 

 ترینجمعیهتهای کشورهای موریتانی، ماالوی و عمان به  ترتیهب کمدر د از جمعیت کل کشور است. پایتخت 9سال، 

در د  10کمتر از  جمعیتشانها در د از پایتخت 59پایتخت جهان، یعنی  152پایتخت از  89های جهان بودند و پایتخت

و کشهورهای سهنگاپور،  کشهور جمعیهت از در هد پاکستان و میانمار کمتهرین جمعیت کل کشور بود. کشورهای نیجری ،

                                                           
1 . Department of Economic and Social Affairs 

2 . https://population.un.org/wpp/ 
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 .ندبود دادهجای پایتخت، در اکویت، قطر و اروگوئ ، بیشترین در د از جمعیت کشورشان ر

 

 
 میالدی 1960. درصد جمعیت پایتخت به جمعیت کل کشور در سال 1 1شکل

 

تری در جالهب مسهائلمهیشدی، گویهای  2018تا  1960های های جهان، طی سالدر د رشد جمعیت پایتخت مقایس 

 اساسهی اسهتراتژی دیگرعبارتب هستند.  ائلقهای خود توج  و اهمیتی است ک  برای پایتخت درزمین استراتژی کشورها 

میهزان تغییهرات گویهای نقهش . اسهت داشهت  ا رار پایتختی شهرهای توسع  و رشد بر گذشت  سال شصت طی کشورها

در کشهورهای نوهههوری اسهت که  پهس از اسهتعمار  ویژهبه پایتخت در مدیریت سیاسی فضای ملی کشورها،  برجست 

گویاسهت.  دو شهماره نقش رشد جمعیتی باالیی داشت  در  هاآنفیایی کشورهایی ک  پایتخت . پراکنش جغرااندگرفت شکل

باال بوده، در آفریقا، آسیا و آمریکای جنهوبی هسهتند. جالهب آنکه  در  هاآنبیشترین کشورهایی ک  رشد جمعیت پایتختی 

گیری از کشورهای اروپایی، تغییرات چشهم یکهیچها رشد معمول خود را پشت سر گذاشت  و تقریباً اروپا جمعیت پایتخت

اند. س  کشور موریتانی، نیجری  و عمان، بیشهترین میهزان رشهد سال اخیر در رشد شهرهای پایتختی خود نداشت  60طی 

های کشهورهای هلنهد، مجارسهتان، دانمهارک و آلمهان، اند و پایتختسال گذشت  داشت  60جمعیت شهر پایتختی را طی 

در د بوده و این در حالی است که   375ها، اند. رشد جمعیت تهران طی این سالت ممکن  را ب  خود دیدهکمترین تغییرا

سهر ، تغییرات شگرفی در رشد جمعیهت پهایتختی را پشهت فارسخلیجکشورهای حاشی   ویژهب کشورهای همسای  ایران، 

 هستند. داررکوردعربی و عربستان  متحدهو گاه همچون عمان، امارات  اندگذاشت 

 

 

                                                           
 است: شدهیطراحها در مقاله توسط نگارنده و به کمک سایت اینترنتی زیر هنقش1

https://mapchart.net/ 
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 میالدی 2018تا  1960های . درصد رشد جمعیت پایتخت کشورهای جهان طی سال2شکل 

 

 نسبت جمعیت پایتخت به جمعیت کل کشور

در کشهورهای جههان  طورکلیب است. اینک  بسیار مهم نسبت جمعیت شهر پایتختی ب  جمعیت کل کشور  گیریاندازه

توان کشورها را ب  پهنج دسهت  کشور، می کلب د. بر اساس در د جمعیت پایتخت کناین نسبت از چ  الگویی پیروی می

بهرای تحلیهل ایهن وضهعیت و امها  آمهده اسهت. سه  شهماره نقش بندی در نتایج حا ل از این تقسیم بندی کرد؛تقسیم

 هیم توانیم نسبت جمعیت پایتخت ب  جمعیت کل کشور را در دو بخش مورد تحلیل قرار دمی ،طورکلیب 

کشهور جههان  60، شامل فهرسهتی از انددادهجایکشورهایی ک  کمتر از ده در د جمعیت کل کشور را در پایتخت  (1

و  چنهدوجهیهای اند، پایتخت کارکرد سیاسی خود را حدظ کند و کمتر ب  نقشدر د( است. این کشورها ترجیح داده 29)

های روشهنی در اطهراف ایهران، همچهون انهد. نمونه قهدا  کردهاسکان حداکثری جمعیت در آن ا باهدف ویژهب پیچیده، 

ههای النکا و پاکستان، کمترین در د از جمعیهت کشهور را در پایتختپاکستان و ترکی ، از آن جمل  هستند. تانزانیا، سری

 .انددادهجای جدید خود

 30تها  20کشور(،  63)در د  20تا  10کشور( ک  ب  ترتیب بین  143شامل چهار دست  از کشورهاست )بخش دو ،  (2

کشهور(، جمعیتشهان در پایتخهت اسهکان دارنهد.  26در د ) 40کشور( و بیش از  15)در د  40تا  30کشور(،  39)در د 

ها و مردمانشان است. این کشورها حیاتی است و گویای اهمیت باالی آن برای حکومت هم نقش پایتخت در  طورکلیب 

جانب  و اساساً پایتخهت محهوری و وابستگی هم  تبعب کند، در پایتخت افزایش پیدا می ب  هر میزان در د جمعیت حاضر

پایتخت )سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگهی،  چندوجهیرود. نقش تکی  ب  هست  سیاسی سرزمینی در کشور باالتر می

یتی تبدیل کرده ک  البت  بیشتر ناشهی از و...( در این کشورها، پایتخت را ب  محور هویتی و کانون جمع ، هویتیجغرافیایی

امنیتی، خدماتی، ههویتی، اقتصهادی،  مسائل ویژهب داخلی،  مسائلهای این کشورها برای مواج  با های حکومتاستراتژی

این کشورها الگهوی متمرکهزی در مهدیریت سیاسهی  هم های جغرافیایی و... بوده است. تقریباً محدودیتوسعت، اداری، 

 اند.ب  پایتخت را در دستور کار قرار داده بخشیوسعتد و با این دیدگاه استراتژی گسترش پایتخت و فضا دارن
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 میالدی 2018. درصد جمعیت پایتخت به جمعیت کل کشور در سال 3شکل 

 

 میالدی 2018تا  1960های نسبت رشد جمعیت کشور به رشد جمعیت پایتخت طی سال

این نسبت اهمیت دارد. برای  محاسب گیری و ر استراتژی مدیریت سیاسی فضا، اندازهبرای درک بهتر اهمیت پایتخت د

میشدی را محاسهب  کهرده و آن را  2018تا  1960متوالی  دورهمحاسب  این نسبت، در د رشد جمعیت کل کشور طی دو 

 ی س  حالت کلی است ، داراآمدهدستب کنیم. نتایج از در د رشد جمعیت شهر پایتختی طی همین دوره، کم می

اگر نتیج   در و یا ب   در نزدیک باشد، یعنی میان در د رشد جمعیهت کشهور و در هد رشهد جمعیهت پایتخهت  (1

انهد و بها یکهدیگر برابهر هماهنگی و همسانی وجود دارد، این یعنی رشد جمعیت کشور و پایتخت از یکدیگر تأثیر پذیرفت 

  نخست اینک  روند رشد جمعیهت کشهور و تواند وجود داشت  باشدمیج  نیز دو حالت اما برای این نتی )بلغارستان(. اندبوده

 است. برقرارشدههای مختلدی مانند مهاجرت و دو  اینک  میان این رشد تناسب ب  گون  دادهرخطبیعی   ورتب پایتخت، 

خت، مثبهت باشهد؛ ایهن کسر در د رشد جمعیت کشور از در د رشد جمعیت پایت نتیج در حالت دو ، ممکن است  (2

 درنهایهتیعنی رشد جمعیت دیگر نقاط کشور نسبت ب  جمعیت پایتخت ارجحیت داشت  و یا بیشتر اتداق افتاده است. امها 

باشهند و پایتخهت کمتهر در  پهذیریجمعیتها و نواحی کشور، بیش از پایتخهت استراتژی کشور این بوده ک  دیگر بخش

 عربی(؛ متحدهشد )قطر و امارات معرض تحوالت جمعیتی کشور بوده با

کسر در د رشد جمعیت کشور از در د رشد جمعیت پایتخت، مندی است. در این حالهت  نتیج در حالت کلی سو ،  (3

هاست و تشش شهده تها نقهش تر پایتخت در آناستراتژی مدیریت سیاسی فضا در کشورها، گویای اهمیت و نقش حیاتی

و وزن تر بعاد حدظ شود و پایتخت نسبت ب  دو حالهت کلهی دیگهر بسهیار پراهمیهتا هم ای پایتخت در محوری و هست 

 )موریتانی و نیجری (. ژئوپلیتیکی باالیی در نظا  شهری آن کشور دارد

 
 میالدی 2018تا  1960های . نسبت رشد جمعیت پایتخت به جمعیت کشور طی سال4شکل 
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 جمعیتی میان پایتخت و شهر دوم فاصله

ور هر بهزرگ کشهمیان جمعیت شهر پایتختی، با دومین ش فا ل ز معیارهای مهم در سطح جهانی، سنجش یکی دیگر ا

 مقایسه سهت و از برتری شهری، از مباحهث جالهب در جغرافیهای جمعیهت ا. شودک  ب  آن برتری شهری گدت  می است

میان پایتخت معیتی ج فا ل هرچ  بر این اساس، (. 96  1393)کشرک،  آیدهر کشور ب  دست می عمدهجمعیت دو شهر 

سهت. اکشهور ر نظها  شههری با وزن ژئهوپلیتیکی بهاال د وجود یک پایتخت قدرتمند دهندهنشانبیشتر باشد، و شهر دو  

ع ب  دلیل تمرکز قدرت ، این موضورسدب  نظر می اما(؛ 97)همان   جمعیتی است یک فاجع هرچند  پایتخت برتری شدید

 کنیم شاخص دو شهر استداده می رابط برای این منظور از طلوبیت دارد. م کشورهاسیاسی، برای 

جمعیت پایتخت

جمعیت شهر دو 
=  برتری پایتخت

پایتخهت جمعیهت ، 2018ک  نتایج آن ب  این شرح است. در سال  قرار گرفتند موردسنجشکشور  150برای این منظور 

، اتانزانیها، بها تغییهر پایتخهت خهود از دارالسهش  به  دودومه. 1دبوشهر کشور کمتر  ترینبزرگکشور جهان، از جمعیت  21

این کشورها بها اههداف مختلهف سیاسهی،  درواقع. 2را نسبت ب  شهر بزرگ در جهان داردپایتخت کمترین نسبت جمعیتی 

برزیل و تانزانیا(  های جدیدی بنا کردند و مرکزیت سیاسی خود را تغییر دادند )ترکی ، پاکستان،پایتخت ،اداری، امنیتی و...

عربهی و  متحهدهآمریکا، چین، امهارات  متحدهایاالتو یا تشش کردند تا از تمرکز امور مختلف در شهر پایتختی بکاهند )

 پایتخت برگزیدند )استرالیا و کانادا(. عنوانب ، شهر سومی را تربزرگدر رقابت میان شهرهای  گاهقطر( و 

بر اسهت، قدرتمنهدترین برا 6بیش از  هاآنعیتی شهر پایتخت با دومین شهر بزرگ جم فا ل ک  کشور(  42)کشورهایی 

 یشهتر امهور کشهور رابتمرکز و قدرت  تا بتوانند با اندرا در درون کشور ایجاد کردهبا وزن ژئوپلیتیکی بسیار باال ها پایتخت

یاسهی ستر الگوی متمرکهزی در مهدیریت کشورها ک  بیش اینهای سرزمینی در درون خود بکاهند. پیش برند و از چالش

، رمنسهتانروگوئه ، اافضای ملی دارند، گاه در دستیابی ب  این هدف موفق عمل کرده )فرانسه ، مجارسهتان، مغولسهتان، 

معیت لیبریا با ج .(...و، سودان راق، لبنانداخلی خود چیره شوند )افغانستان، ع مسائلاند بر و...( و گاه هنوز نتوانست  اتریش

 جمعیتی را میان دو شهر در جهان دارد. فا ل برابری پایتخت نسبت ب  شهر دو ، بیشترین  17

 ادارهو توان بیشهتری در کنتهرل و  ترمطلو برابر است، وضعیت  5تا  2پایتخت با شهر دو ، بین  فا ل کشورهایی ک  

 رهای اروپهاییبسهیاری از کشهورنهد. سهرزمینی را دا پهنه  همه سیاسی فضا و پخش جمعیهت در  بهین امور و مدیریت 

 ا ل فیازده کشور ارند. خش قرار د)دانمارک، نروژ، یونان، کرواسی، فنشند، بلغارستان، آلمان، بلژیک، پرتغال و...( در این ب

ای در درون خهود دارنهد. اسهپانیا ههای عدیهدهبسیار اندک است و از این لحاظ گاه چالش هاآنمیان پایتخت و شهر دو  

 اند.ادرید و بارسلون(، سوری  )دمشق و حلب( و لیبی )طرابلس و بنغازی( از آن جمل )م

                                                           
شهر کشور است ب  ترتیب کمتهرین شهامل  تانزانیها، پاکسهتان، اسهترالیا، میانمهار، برزیهل،  ترینبزرگها کمتر از جمعیت کشورهایی ک  جمعیت پایتخت آن.  1

عربی، قزاقستان، اکوادور، موزامبیک، بنین، چین، آفریقای جنهوبی،  متحدهآمریکا، سوئیس، ترکی ، مراکش، ویتنا ، امارات  متحدهیاالتانیجری ، کانادا، نیوزلند، 
 غنا و قطر هستند.

 هزار ندر جمعیت دارد. 216دودوما، پایتخت جدید  ک درحالی، پنج میلیون ندر بود، 2018جمعیت دارالسش  در سال .  2
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 میالدی 2018ترین شهر کشور در سال . نسبت جمعیت پایتخت به جمعیت بزرگ5شکل 

 

میان جمعیت پایتخت و شهر دو  وجود داشهت.  2018شود، وضعیتی است ک  در سال ، دیده می5 شماره نقش آنچ  در 

توان پی برد ک  استراتژی کشهورها در ارتبهاط بها مهدیریت سیاسهی میشدی، می 2018تا  1960 هایسالمیان مقایس با 

، میان شههر اول و دو  خهود فا ل ها، کشورها بر فضای ملی و تأکید بر نقش پایتخت چ  بوده است. اینک  طی این سال

کشور، میسهر  125تنها برای اطشعات جمعیتی پایتخت و شهر دو   دسترسی ب  ازآنجاک اند. چ  میزان افزوده و یا کاست 

توان کشورها را به  سه  دسهت  ، میآمدهدستب بر اساس نتایج گیرد. کشور جهان  ورت می 125شد، این مقایس  میان 

خهت و ، افزایش فا ل  میان جمعیهت پایتهاآنتقسیم کرد. نخست کشورهایی ک  استراتژی مدیریت سیاسی فضای ملی 

 فا هل و سهو  کشهورهایی که  از  انهدایجاد نکرده یتغییر هیچیا تغییر ناچیز و ک   شهر دو  بوده است؛ دو  کشورهایی

 اند.جمعیتی میان پایتخت و شهر اول خود کاست 

جمعیتی میان پایتخت و شهر دو ، در کشهورهای برونهدی، آنگهوال، مغولسهتان،  فا ل بیشترین افزایش اول،  دست در 

اند. کشورهایی ک  فراوانهی کشور این فا ل  جمعیتی را افزایش داده 48 درمجموعو  اتداق افتاده است عاجساحلالزی و م

اسهتراتژی مهدیریت سیاسهی شهود. ، در آفریقا، آسیا، شرق اروپا و آمریکای جنوبی مشحظه  می5 شماره نقش طبق  هاآن

 همه منیتی، اقتصادی، فرهنگی، هویتی و اجتمهاعی پایتخهت، بهر فضای این کشورها، تشش برای حدظ تسل  سیاسی، ا

برای نمون  تشش عربسهتان شده است. می هاآنهایی در درون اجزای سرزمینی در کشور بوده ک  گاه موجب ایجاد تنش

دان بها هند، تقویهت خهارطو  در سهو تربزرگشهر ریاض در برابر جده، تقویت دهلی در برابر شهرهای  جوییبرتریبرای 

های دیگر، نشان از تشش ایهن کشهورها بهرای آن، وضعیت نامناسب  نعا و عدن در یمن و نمون  تجزی  تجرب توج  ب  

 های جمعیتی دیگر در برابر پایتخت سیاسی است.قطبو وزن ژئوپلیتیکی کاستن از قدرت 

  پایتخهت خهود را تغییهر داده و یها از دو  ک  کشورهای بدون تغییر هستند، بیشتر کشورهایی قهرار دارنهد که دست در 

اند. بیشتر این کشورها، نقش پایتخت را بیشتر با کهارکرد وضعیت و شرای  حاکم بر فضای جغرافیایی کشور رضایت داشت 

، 6 شهماره نقشه کننهد. طبهق های متداوت به  آن خهودداری میکنند و از افزایش جمعیت و دادن نقشسیاسی نگاه می

 گیرند.، ترکی ، پاکستان، برزیل، آلمان، انگلستان، چین و... در این دست  جای میمتحدهایاالت کشورهایی همچون

در همهین نقشه  بها و کاست  شهده  هاآنجمعیتی میان پایتخت و شهر اول  فا ل ک  از هستند کشورهایی سو ،  دست 

یهان دو شههر اول وجهود داشهت، تهشش جمعیتی زیادی ک  م فا ل این کشورها با توج  ب  . هستندرنب سیاه مشخص 

ایهن  همه جمعیتی میان پایتخت و شههر دو  در  فا ل تری را میان شهرهای خود برقرار سازند. اند تا نسبت مناسبکرده

. تایلنهد، لتهونی، اروگوئه ، آوردمیاحساس نامطلوبی را پیش  هاآنکشورها در مقطع زمانی اول بسیار باال بود و این برای 
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، ایهران، مکزیهک، عمهان، ههاآناند و گذشت  از ایجاد کردهو شهر اول کاهش را میان پایتخت  ینکاستاریکا بیشترنپال و 

 گیرند.می جایقطر، مجارستان و... نیز در این فهرست 

 
 -2018تغییر فاصله جمعیت پایتخت و شهر اول در کشورهای جهان طی دو دوره . استراتژی افزایش، کاهش و یا عدم6شکل

1960 

 

 ملی در مورد پایتختکشورها  انواع استراتژی مدیریت سیاسی فضا

، اسهتراتژی 2018 تا 1960زمانی  دوره مقایس هایشان و آمار و ارقا  جمعیتی در کشورها و پایتخت مطالع با محاسب  و 

سیاسهی فضهای پهایتختی های مهدیریت . اسهتراتژیشودنوع نگاهشان ب  پایتخت ملی برای ما آشکار می دربارهکشورها 

 زیر تعریف شوند مدل  هدتتوانند بر اساس می

 در مدیریت سیاسی فضا یپایتخت چنداستراتژی  (1

(، شیلی )سانتیاگو و والپهاریزو( هبنین )پورتونُوو و کوتونو(، بولیوی )الپاز و سوکر ی ک  دو پایتخت دارند، شامل ده کشور

النکا )سریشنکا و سری جایاواردنپورا کوته (، اسهتواتینی تردا  و اله (، سری)یاموسوکرو و آبیجان(، هلند )آمس عاجساحل

و تنها  استنگرو )پودگوریتسا و ستینی ( و تانزانیا )دارالسش  و دودوما( )لوبامبا و مبابان (، مالزی )جاکارتا و پوتراجایا(، مونت 

های معمول پایتخت، میهان در این کشورها نقشتن( است. فون تاون و بلو پایتخت )پرتوریا، کیپ 3آفریقای جنوبی دارای 

بارز در این کشورها،  نکت کند. ای را در مدیریت سیاسی فضای ملی، ایدا میو هر شهر، کارکرد ویژه شدهتقسیمچند شهر 

در  عدرواقهمجریه  اسهت.  قهوهاز  مقننه  قهوهو قضهایی   قهوه ویژهبه حهاکمیتی،  گان سه قوای محل استقرار جداسازی 

، مجریه  قهوهحدهظ اسهتقشل از  باهدفتا بتواند  هستندمستقل مستقر  طورب مقنن   قوهو قضایی   قوههای دو ، پایتخت

قضهایی   قهوهپایتخهت  بلو  فونتن در آفریقهای جنهوبی و چنانک  شهر سوکره در بولیویند. نکارکرد ا لی خود را حدظ ک

کوته  در سهریشنکا  جایاواردنپورا و سریدر آفریقای جنوبی  تاونکیپ، در شیلی، والپاریزو هستند و شهر پورتونُوو در بنین

ههای اداری از فعالیت -ههای اول و دو ، جداسهازی کارکردههای سیاسهیتداوت دیگر پایتختهستند. مقنن   قوهپایتخت 

نهاگون در کشهور بهاقی ههای گونقشبرخهوردار از همچنان پایتخت اقتصادی و  تربزرگشهر  ک طوریب اقتصادی است. 

پایتخهت  تا شدهتشش  درواقع. شودمنتقل می، است ترکوچکهای سیاسی ب  شهر دو  ک  عمدتاً اما برخی نقش ،ماندمی

 آنمنتقل شود، اما با توج  ب  اهمیت و جایگاه پایتخت پیشین در مدیریت سیاسی فضای ملی، نقش  تربزرگاز شهرهای 

دودوما در تانزانیها پوتراجایا در مالزی و  ،عاجساحلیاموسوکرو در  خود را حدظ نموده است. رنب نشده و کارکرد پیشینکم
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اما آنچه   .در جهان، بسیار محدود است )یازده کشور( چند پایتختیتعداد کشورهای  درمجموعگیرند. در این دست  قرار می

 ت.اخیر اس قرننیمشود، افزایش تعداد این دست کشورها طی مشحظ  می

 انتقال پایتختاستراتژی  (2

یک استراتژی دیگهر در مهدیریت سیاسهی فضهای میشدی،  2018تا  1960عاتی این مقال ، یعنی از سال مطال دورهطی 

(، 1964بوتسهوانا )(، 1960برزیهل )در ایهن دوره، کشهورهای پایتخت بوده اسهت. جایی و جاب ملی کشورها، بحث انتقال 

(، 1992مهالزی )(، 1991نیجری  )(، 1983) عاجساحل(، 1982النکا )(، سری1974تانزانیا )، (1970بلیز )(، 1967پاکستان )

ههای خهود را تغییهر دادنهد. ههر یهک از ایهن پایتخت(، 2006( و پاالئو )2005(، میانمار )1997(، قزاقستان )1999آلمان )

دفاعی برای انتقال  -تباطی، سیاسی و یا امنیتیمحیطی، جمعیتی، آمایشی، ارکشورها، دلیل و یا دالیلی جغرافیایی، زیست

کامل انجا  شد،  طورب جایی پایتخت در بسیاری از این کشورها، جاب  (.192  1394)میرحیدر و دیگران،  اندپایتخت داشت 

و مالزی، پایتخت پیشین همچنان نقش خود را حدظ کرد و نتوانست تمها  وههایف و  عاجساحلاما در کشورهای تانزانیا، 

 کند. واگذارکارکردهای خود را ب  شهر جدید 

 بسیار زیاد از شهر دو  بافا ل و تقویت پایتخت توسع  استراتژی  (3

د را افهزایش جمعیتهی میهان پایتخهت و شههر دو  خهو فا ل کشور جهان،  48میشدی،  2018تا  1960های طی سال

 سهریع رشد اند.اقدا  کرده هایی چون مهاجرتاز طریق روش سازی و تمرکز شدید جمعیتی در پایتختاند و ب  قطبیداده

 تخریهب عمهومی، بهداشهت از منهدیبهره و کنهدمی رکهود دچهار یها و کُنهد را متوسه  شهرهای رشد عموماً هاپایتخت

 خدمات ب  دسترسی و فرهنگی رشد اجتماعی، هایمطلوبیت گروهی، و دگیخانوا زندگی ونقل،حمل مسائل زیست،محی 

در این کشورها، نسبت رشد جمعیهت پایتخهت از (. 99  1383)کشرک،  کندمی مواج  دشواری با را... و تدریحی و تربیتی

ایهن فراوانهی  .نددر  در این کشورها هست مغولستانو  کشورهای بروندی، آنگوال. است باالترنسبت رشد جمعیت کشور 

، شرق ...(و ، عمانتاجیکستان افغانستان، عربستان،) ، آسیاو...( ، نیجری ماداگاسکار سودان، )مصر، در آفریقا کشورها بیشتر

. استراتژی مدیریت سیاسهی است شیلی و...( پرو، کلمبیا،اروگوئ ، ) و آمریکای جنوبی ...(و مولداوی اوکراین، روسی ،)اروپا 

پایتخهت، بهر بیشهترِ ورها، تشش برای حدظ تسل  سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، هویتی و اجتماعی فضای این کش

ای در سهازمان توزیع نامناسب و تمرکز جمعیت باعث ایجاد نابرابرهای ناحی  هرچنداجزای سرزمینی در کشور است.  هم 

ت، اما اسهتراتژی تمرکهز و نخسهت شههری سهازی ملی اس یکپارچ شود و مانعی بر سر راه توسع  فضایی یک کشور می

 ترجیح دارد. هاآناست و در مدیریت سیاسی فضای  مشاهدهقابلکشورها، حتی در کشورهایی مانند فرانس  نیز 

 حدظ قدرتمندی شهر پایتختی (4

دی و جایگهاه قدرتمنهوزن ژئوپلیتیکی، ، حدظ اندگرفت پیشچهارمی ک  کشورها در برخورد با پایتخت ملی در  استراتژی

ههای برجسهت  از نقشههای جههان، بسهیاری از پایتخت هررویبه ویژه پایتخت در مدیریت سیاسی فضای ملهی اسهت. 

و بر حدظ آن  اندخودآگاه، سیاسی، اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی، هویتی، دفاعی، موقعیت کانونی و... شهر پایتختی تاریخی

 ، بخارست، بوینس آیرس، ویهن، تاشهکند توکیو، بروکسل، هلسینکی،  وفی، پاریس، لندنهایی چون کوشند. پایتختمی

نیهز ایهن نقهش بها همهان کهارکرد گذشهت   موردمطالعه  دورهدر  .برای کشورهایشان دارند انکاریغیرقابلهای نقشو... 

همان  ورت پیشهین با شهر دو  نیز ب   هاآن فا ل و رشد جمعیت این شهرها روند معمول خود را طی کرده و  شدهحدظ

 است. شدهحدظ

 رقابت میان پایتخت و شهر دو  (5

 و گهاه رقابهت ژئهوپلیتیکی نسهبی توازنشود، پنجمی ک  در مدیریت سیاسی فضای کشورهای جهان مشحظ  می روی 

ههای سال گذشت  در برخی کشهورها وجهود داشهت  و گهاه چالش شصتاین موضوع طی میان پایتخت و شهر دو  است. 



 1401، زمستان 4 ، شمارۀ 54های جغرافیای انسانی، دورۀ پژوهش                                                                                1274

ی همچون تهدید حاکمیت ملی و سرزمینی را در پی داشت  است. اسپانیا )مادریهد و بارسهلون(، سهوری  )دمشهق و اعدیده

گاه رقابت میان شهرها در داخهل ها هستند. ترین مثالبرجست  و کامرون )یائونده و دواال(لیبی )طرابلس و بنغازی( ، حلب(

رود، مانند ایتالیا )ر  و سئل  تهدید امنیتی و ملی بزرگی ب  شمار نمیکشور، برجست  و تبدیل ب  یک مسئل  شده، اما این م

ههای ایهن سال گذشت  مشحظ  شده، عد  توانهایی حکومت شصتآنچ  در طی و ونزوئش )کاراکاس و ماراکایبو(.  میشن(

 تغییر این شرای  است.یا کشورها در کنترل و 

 کوچک استراتژی پایتخت (6

 ،نهدردا تهرجیح ههانآباشهد.  حضورداشهت تا کمترین در د از جمعیت کشور در پایتخهت ند مند عشقها حکومتبرخی 

 حهداکثری اسهکان باههدف ویژهبه  پیچیهده، و چنهدوجهی هاینقش ب  کمتر و کند حدظ را خود سیاسی کارکرد پایتخت

مل  جرالیا و... از آن یکا، برزیل، کانادا، استآمر متحدهایاالتنیجری ،  ،، میانمارپاکستان، تانزانیا. اندکرده اقدا  آن در جمعیت

 کشهور نقهاط دیگهر جمعیت داشت ، امادکی اننسبی افزایش اخیر،  قرننیمطی های این کشورها، جمعیت پایتختهستند. 

 .(عربی متحده امارات و قطر) رشد بیشتری کرده استگاه  پایتخت جمعیت ب  نسبت

 ر دو  و سو شهمیان پایتخت و  فا ل کاهش استراتژی  (7

، تصهمیم دداشهتن تیکی بهاالییو با وزن ژئوپلی بزرگ، معیت، قدرتمندجهای پردر این استراتژی، کشورهایی ک  پایتخت

سهتراتژی بها ستیابی ب  این ادپایتخت، شهرهای دو  و چند  خود را نیز توسع  دهند.  یشهر توسع با  زمانهمگرفتند تا 

، میهان پایتخهت و شههر بر این اساس در مقطع اول زمهانی. آیدمیب  دست  2018 و 1960میان دو مقطع زمانی  مقایس 

جمعیتهی  فا هل این  گیریاندازهقابلملموس و  طورب اما در مقطع دو ، بسیاری وجود داشت، جمعیتی  فا ل دو  کشور، 

تر و برابهر پرجمعیهت 32 ی(، از شهر دو  تایلنهد )چیانهب مها1960برای نمون ، شهر بانکوک در سال است.  یافت کاهش

کاهشی را در میان کشورها   فا لبیشترین ، این فا ل  ب  هشت برابر رسیده است. 2018در سال  ک درحالیبود،  تربزرگ

  از بودنهد که بی و گین تیوپی، لیاتایلند داشت  و پس از تایلند ب  ترتیب لتونی، اروگوئ ، نپال، کاستاریکا، قطر، مجارستان، 

ایهن یعنهی  ین کشورها هسهتند.ا ازجمل هم  مکزیکو  ایراناند.  ل  کاست  و شهرهای دو  خود را نیز توسع  دادهاین فا

 .سطوح سرزمینی است هم شهرهای چند  و تشش برای پخش جمعیت در  توسع  کشورهااستراتژی 

 

 های جهانپایتخت محیطیزیست

 زنهدگی کیدیهتاز  ایشهدهتعریفهای دبهر اسهاس اسهتاندار بندی شهرهای جهانرتب ، 1شهرهای جهان محیطیزیست

در نظهر های مختلدهی بهر مبنهای امتیازبنهدی در شهاخص شههرها بندیرده برای جهانی هایسازمان هایگزارشاست. 

 گردد. نهادهای مختلدی در جههان همچهون نشهری پذیرترین شهرهای جهان ارائ  میو سپس فهرست زیست شدهگرفت 

های خهود را فهرسهت هرسهال مرسهر،  موسس و  4، دویچ  بانک3امریکا متحدهایاالت در اقتصادی اطشعات احد، و2مونوکل

که   شهودانجها  میدر آمریکها  6مرسهر انسهانی منهابع موسسه توسه   5هابنهدییکی از معتبرترین این ردهدهند. ارائ  می

 سهران ، درآمهد اجتماعی، تأمین ونقل،حمل امنیت، آموزش، در امتیازبندی و مقایس  مبنای بررا  جهان شهرهای بندیرده

دههد. ارائ  میشهر جهان  230و برای  هرسال  دیگر شاخص 29 و خرید توانایی فراغت، اوقات وهوا،آ  درمان، و سشمت

 است. منتشرشده 2019و آخرینِ آن در سال  2009بندی این موسس  در سال اولین رده

                                                           
1 . Most livable cities 

2 . Monocle's Quality of Life Survey 

3 . The EIU's Global Live ability Ranking 

4 . Deutsche Bank Live Ability Survey 

5 . Quality of Living Survey 

6 . Mercer Human Resource Consulting 
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ای کنهد مقایسه کمهک میتا حهدی این موضوع شهر پایتخت هستند.  140، ر این فهرستمقایس  شده د شهر 230از 

در ها مدیریت سیاسی فضای حکومت گان هدتهای استراتژیو سنجش موفقیت  کیدیت زندگی، های جهانمیان پایتخت

 است. 2019در سال رسر م موسس مبنای این مقایس ، آخرین گزارش  ورت گیرد. در این بخش های ملی مورد پایتخت

بر و ی زمهانشههری، امهر زیسهت پهذیریاست ک  دستیابی ب  همراه انتخا  آخرین گزارش این موسس  با این توضیح 

ی اسهتراتژی مهدیریت سیاسه خواهد آمد. لذا بایهد دیهددر طول زمان ب  دست و های ملی پایتخت بهین حا ل مدیریت 

، 1 شمارهجدول منظور  برای اینداشت  است.  هاآن زیست پذیرییزان طی شصت سال گذشت  چ  تأثیری بر م هاپایتخت

  ورت بها در مدیریت سیاسی پایتخت بر مبنای عامل جمعیتی، از استراتژی حکومت آمدهدستب و اطشعات  شدهتنظیم

 ی تها بسهیار بهدالاز عبندی شده طیف  ورتب و ستون پنج های جهان در پایتخت محیطیزیستگان  و های هدتردیف

 ها جایگذاری شد.قرار گرفتند. سپس نا  کشورها در هر یک از خان 
 

 1پایتخت ملی کشورها زیست پذیریسنجش نوع استراتژی مدیریت سیاسی پایتخت ملی و . 1جدول 

 2019جهان در سال  هایپایتخت محیطیزیست 

 بسیار بد بد میان  خو  عالی

ی 
اس
سی
ت 

یری
مد
ی 

اتژ
تر
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ع 
نوا
ا

ی
 مل
ت
تخ

پای
رد 

مو
در 

ها 
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ی 
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ف
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20
18

- 
19

60
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 آفریقای  هلند، چند پایتختی
 ،شیلی جنوبی،

 ،تانزانیا ،عاجساحلبنین،  بولیوی، سریشنکا،

 پاکستان، میانمار، بوتسوانا، قزاقستان، ترکی ، برزیل، مالزی، آلمان، انتقال پایتخت
 نیجری ،

 بافا ل توسع  پایتخت 
 هر دو بسیار زیاد از ش

 کلمبیا، پرو،  
 عمان،

 پورتوریکو،
 جمهوری
 دومنیکن،

 اوکراین، عربستان
 سعودی، ارمنستان،

 زامبیا،مقدونی ، 
اوگاندا، الئوس، هند، 

 سنگال، مصر، روسی ،
جامائیکا، گواتماال، 
 گابن، السالوادر، گامبیا،

 نیکاراگوئ ،

 آنگوال، جمهوری
کامبوج،  کنگو، دموکراتیک
 اسکار،ماداگ بنگشدش،

 ماالوی، سودان،
 ترکمنستان، تاجیکستان،

 بورکینافاسو، رواندا، کنیا،
 افغانستان، مغولستان،
 چاد، مرکزی، آفریقای

موریتانی،  لبنان، جیبوتی،
 توگو، هائیتی،

حدظ قدرتمندی شهر 
 پایتختی

بلژیک،  اتریش،
بریتانیا،  فرانس ،

دانمارک، نروژ، 
 فنشند، سوئد،

 پرتغال،

 ژاپن،
لیتوانی،  ان،یون

لهستان، 
 جمهوری

 استونی، چک،
 جنوبی، کره

چین، کویت، 
 رومانی، آرژانتین،
 اسرائیل،

 پاناما،بلغارستان، 
 پاراگوئ ، تونس،

اندونزی، بحرین، 
غنا،  ،فیلیپین ویتنا ،
 هرزگوین، و بوسنی
 آلبانی،

ازبکستان، عراق، 
 مالی، گرجستان، الجزایر،

 زیمباوه، نیجر، کنگو،
 بشروس، هندوراس،
 قرقیزستان،

رقابت میان پایتخت و شهر 
 دو 

 اسپانیا، 
 ایتالیا،

سوری ، لیبی، کامرون،   مراکش،
 یمن ونزوئش،

سوئیس، کانادا،  پایتخت کوچک
 نیوزیلند،
 ،متحدهایاالت
 ،استرالیا

 امارات
 عربی، متحده

   قطر، ،اکوادور

میان پایتخت  فا ل کاهش 
 و شهر دو 

ستان، مجار ایرلند،
لتونی، 

 اسلواکی،

مکزیک، 
 تایلند،

 کاستاریکا،

 گین ، ایران، اتیوپی،  ربستان،
 کوبا، آ ربایجان، موزامبیک،

                                                           
 است: آمدهدستبهی جهان از سایت زیر پذیرترین شهرهازیست برحسببندی پایتخت ملی کشورها رتبه.  1

https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings 
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 نامیبیا، کرواسی، اروگوئ ،

سنگاپور،  کشور=شهرها 
 لوکزامبورگ،

    

 

طبهق نتهایج پایتخهت خواههد بهود. ملهیِ در نوع مدیریت سیاسی فضهای  مسائلیک، گویای بسیاری از  شمارهجدول 

جمعیتهی و تبهدیل  توسهع در د(، همچنان نگهاه  31کشور جهان ) 43است،  شدهمنعکسک  در این جدول  آمدهدستب 

از استراتژی این کشورها در نگاه ب  پایتخت ملی بوده  جزئیاند و این  را در سر داشت کشورپایتخت ب  قطب اول جمعیتی 

پذیری پایتخت ملی این کشورها  هورت گرفته ، امها ی هنگدتی ک  برای جمعیتهاهزین  باوجودتر آنک  است. اما جالب

روسی  و اوکراین، تنها کشورهای اروپهایی ایهن شهر پایتختی را کسب کنند.  زیست پذیریای مطلو  در اند رتب نتوانست 

 فهرست هستند و مابقی کشورها در آسیا، آفریقا و حوزه آمریکا قرار دارند.

و  برنداشت و انتقال پایتخت هم برای ده کشور از هدده کشور این فهرست، نتایج مطلوبی در  چند پایتختیدو استراتژی 

های آلمان، هلند و مالزی برای دیگر کشورها اثرگذاری کم و یها بسهیار نهاچیزی مطلو  جز برای پایتخت زیست پذیری

ک  در بسیاری از کشهورها دارد،  شماریبیطرفداران  غمعلیراین خود گویاست ک  این دو استراتژی نتوانست   داشت  است.

 .بازخورد مطلوبی را حداقل تا امروز داشت  باشد

دومین استراتژی پرطرفدار کشورها در مدیریت سیاسی پایتخت ملی، حدظ موقعیت و جایگهاه پایتخهت ملهی در کشهور 

از ، اروپهایی و ههاپایتخت بقیه ژاپهن و کهره جنهوبی، ههای پایتخت جزب نیمی از این کشورها در اروپا قرار دارند و است. 

. در این کشورها، پایتخت همچنان شهر نخست کشور است و ایهن اندبوده 2019شهرهای جهانی در سال  محیطیزیست

و تغییرات در آن همسان با تغییهرات ملهی و  شدهگرفت استراتژی برای حدظ این موقعیت طی شصت سال گذشت  در نظر 

حدهظ رویه ، امها  باوجودبرخی کشورهای آفریقایی و آسیایی در این فهرست نیز  کامشً طبیعی پیش رفت  است.  ورتب 

 پایینی در میان کشورهای جهان دارند. رتب شهر پایتختی آن 

شوند و کشور می 8خود دارند، در این جدول شامل  تربزرگنسبت ب  شهرهای  تریکوچکهای کشورهایی ک  پایتخت

ای و شههری میهان پایتخهت و های جهانی هستند. اما کشهورهایی که  هنهوز رقابهت منطقه پذیرترین پایتختستاز زی

ههای پایین هسهتند و رقابت زیست پذیریشهرهایی با  ءاسپانیا و ایتالیا، بقی  جز جزب برقرار است،  هاآنشهر  ترینبزرگ

 است.زا بوده آسیب هاآنمیان شهری در این زمین  نیز برای 

میان پایتخهت و شههر  فا ل اند، کاهش آخرین استراتژی مهمی ک  کشورها در مدیریت سیاسی پایتخت در نظر داشت 

از  درنتیجه شهرهای دو  مدنظر بوده و  توسع اول است. این مهم ن  با تمرکززدایی و کاستن از جمعیت پایتخت، بلک  با 

ها نیز گویهای آن اسهت ایهن وضعیت این پایتخت مشاهدهاما ه است. میان پایتخت و شهر دو  تا حدی کاست  شد فا ل 

استراتژی حداقل برای کشورهایی مانند ایرلند و مجارستان نتایج مطلوبی داشت ، اما برای کشورهایی مانند ایران و اتیوپی 

 .های موجود در پایتخت بکاهدنتوانست  از معضشت و آسیب

و حدهظ جایگهاه ( 1، در مهورد پایتخهت ملهی ترین استراتژی کشهورهاهد، مطلو دآنچ  ب  دست خواهد آمد، نشان می

( 3 و (مطلو  بین پایتخت و شهر دو  )بهین دو تها چههار برابهر جمعیهت فا ل ( حدظ و یا ایجاد 2 ؛پایتخت ملیاهمیت 

 هاست.شهری مطلو  آن زیست پذیریتشش برای ( 4سیاسی فضای پایتخت و  بهین مدیریت 

 

 هاان نوع نظام سیاسی و وزن ژئوپلیتیکی پایتختمی رابطه

 کشهورهای .فدرال و متمرکز دارند، وجود کشورها از شکل دو فضا، سیاسی مدیریتنظا  و  نوعب   توج  با و طورکلیب 

 فهدرال کشورهای در اما. است مرکز کامل کنترل تحت کشور قلمرو و ایجادشده واحد سیاسی مرکز یک حول بر متمرکز
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 (.99 -100  2003شهورت، )رنی باشهد بهوده ههاآن میان پیوند حا ل تواندمی کشور ک  دارد وجود متعددی قدرت مراکز

 بهر ایفزاینهده کنترل متمرکز کشورهای (؛40  1997)استرانب،  است قدرت تقسیم عد  و تمرکز بسی ، حکومت ماهیت

ای نیهز وجهود دارد که  حهد شکل ناحیه  تمرکز کمتر است.این شود ک  اشاره میاما در کشورهای فدرال  دارند امور هم 

ای یافهت. در های تهازهبا بررسی کشورها این موضوع جنب ای از نوع متمرکز و فدرال در الگوی نظا  سیاسی است. میان 

خهت، ک  کشهورهای فهدرال هسهتند، پایت نپال و هند، سوداناتریش، کشورهای مکزیک، آرژانتین، روسی ، عراق، اتیوپی، 

نظا  فدرالیت ، تهشش  باوجود ک  این کشورهابیشترین وزن ژئوپلیتیکی را در میان شهرهای آن کشورها دارد. ب  این معنا 

چنانک  در بیشتر کشورهای متمرکهز ایهن مههم مشحظه  اند تا پایتخت شهر اول و قدرت اول در نظا  شهری باشد. کرده

 شود.می

آمریکا، کانادا، آلمهان، ونهزوئش، پاکسهتان،  متحدهایاالتعربی،  متحدهترالیا، امارات اس فدرالِ کشور 11در سوی مقابل، 

اند تا پایتخت تنها کارکرد سیاسی خود را حدظ کنهد و نظا  فدرالیت ، تشش کرده باوجودی مالز و سوئیسنیجری ، برزیل، 

از طریق انتقال پایتخت )نیجری ، مالزی، برزیهل( و این مهم یا اند. کمتر ب  استراتژی قدرتمندی شهر پایتختی اقدا  کرده

ب  همین ترتیب استثناهایی نیز در کشهورهای متمرکهز است.  ایجادشدهیا حدظ کارکرد سیاسی پایتخت )کانادا و استرالیا( 

 ، ترین این کشورها شامل ترکیهبرجست دارند. ی پایتختشهر  جمعیتی برتریب   یکمتر ک  تمایل شودجهان مشاهده می

ای کل  ادر کرد، اما همچنان که  مشحظه  توان قاعدهنمی وجودبااینهستند.  میانمارو  مراکش قزاقستان، چین، تانزانیا،

یک پایتخت با وزن ژئهوپلیتیکی بهاال در نظها  شههری و مهدیریت بسیاری ب  داشتن  عشق شود، کشورهای متمرکز می

 .دارندسیاسی فضای ملی خود 

 مدیریت سیاسی فضای پایتختر ایران داستراتژی 

گون ها و همچنهین کارکردههای گونه ها، مذهبها، زبانگیری از اقوا ، گروهپایتخت ملی ایران، تهران، با ترکیب چشم

موقعیهت ژئهوپلیتیکی خهود به  کهانون همگرایهی و نمهاد یکپهارچگی ملهی  ترمهماقتصادی، سیاسی، فرهنگی و از هم  

و پایتخت پرجمعیهت  هجدهمینمیلیون ندر جمعیت،  9تهران با (. 202  1396و کاوندی کاتب، نیا )حافظ است شدهتبدیل

و  دساکن هستن تهراندر د از جمعیت ایران در  11در همین سال، است.  2018در سال وهشتیمن شهر بزرگ جهان سی

این در حالی است.  دادهجایود از این لحاظ، هشتادوهشتمین پایتختی است ک  بیشترین در د جمعیت یک کشور را در خ

، ر بود و باز تهران هجدهمین پایتخهت پرجمعیهتهزار ند  دهشتو  میلیونیکتهران جمعیت ، 1960در سال است ک  

میلیون  11ب   2035های  ورت گرفت ، جمعیت تهران در سال بینی. طبق پیشچهل و پنجمین شهر بزرگ جهان بوداما 

 .خواهد رسید 43تهران در میان شهرهای بزرگ جهان ب   رتب ، اما ندر خواهد رسید

 هشهتادویکمین ایهران لحهاظ ایهن از و بهوده در هد 375 مهیشدی، 2018 تا 1960 هایسال طی تهران جمعیت رشد

لذا این یک استراتژی در مدیریت  .است کرده مشاهده جهان در را افزایش جمعیت بیشترین آن پایتخت ک  است کشوری

شود و این امر مخهتص به  تههران و  پذیریجمعیترشد کند و  هاآنملی کشورها بود ک  پایتخت ملی در سیاسی فضای 

و رونهد  شهدهتبدیلواقعیت بهارز در مهورد تههران آن اسهت که  تههران امهروز به  یهک چهالش ملهی ایران نبوده است. 

اما با مراجعه  به  ایهن آمارهها مشحظه   پذیری آن برای کشور و ب  باور بسیاری، تبدیل ب  یک مسئل  شده است.جمعیت

 است. دادهرخشود، این تغییرات در جهان کامشً طبیعی می

تهران در هاست. نیز گویای برخی واقعیت 2018و  1960های جمعیتی میان تهران و شهرهای دو  ایران در سال فا ل 

برابهر  2.9تههران ، 2018امها در سهال  ؛بهود تهرزرگبتر و برابر پرجمعیت 5.7یعنی تبریز ایران، ، از شهر دو  1960سال 

شهرهای چند  و تهشش بهرای  توسع استراتژی ایران هاهراً است. این یعنی  شده از شهر دو  ایران یعنی مشهد تربزرگ

تههران بها شههر دو   فا هل در مقایس  و کاستن از تمرکز در پایتخت ملی است. سطوح سرزمینی  هم پخش جمعیت در 
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 هدتادونه میهان جمعیهت  فا هل هشهتاد  را دارد. یعنهی  رتب با دیگر کشورهای جهان، ایران  2018هد در سال یعنی مش

نخسهت  پدیهدهبنهابراین هرچنهد از تهران با شهر دو  ایران اسهت.  فا ل پایتخت با شهرهای دومشان در جهان بیش از 

یک واقعیت اساسی در بسهیاری از کشهورهای جههان شود، اما این شهری ب  عد  تعادل در سازمان فضایی کشور یاد می

نخست شهری تهران طی شصت سال گذشهت  رو به  کهاهش بهوده، امها  پدیدهتهران نخستین شهر ایران است و است. 

 دارد. ایمشحظ قابلتهران همچنان در کل نظا  شهری ایران تسل  

 د رشد جمعیهت کشهور طهی دو مقطهع زمهانی در د رشد جمعیت تهران با در محاسب موضوع دیگر در مورد تهران، 

در د  ورت بگیرد، نشان خواهد داد میان رشد جمعیت ایهران و   ورتب اگر این مقایس  میشدی است.  2018و  1960

این یعنی تهران است.  شدهحا لرشد جمعیت پایتخت تناسب برقرار است و البت  این تناسب از طریق مهاجرت ب  تهران 

اند و باز گویاست ک  استراتژی حکومهت طی شصت سال گذشت  افزایش جمعیت داشت  میزانیکب  تقریباً و ایران هر دو 

 تا موقعیت برتر تهران در کشور حدظ شود.در ایران، تنها برقراری موازن  میان رشد جمعیت ایران و تهران بوده 

( حدهظ 1 تواند میملی ایران در مورد پایتخت حکومت  ی، استراتژی مدیریت سیاسی فضاآمدهدستب با توج  ب  نتایج 

سیاسهی فضهای پایتخهت و تهشش  بهین مدیریت ( 3میان پایتخت و شهر دو ؛  فا ل ( حدظ 2؛ موقعیت پایتختی تهران

ایجهاد موازنه  ( 5مانند انتقال پایتخت و یا ایجهاد پایتخهت دو ؛  مسائلینپرداختن ب  ( 4شهر تهران؛  زیست پذیریبرای 

( حدظ نقش ارتباطی، هویتی، سیاسی، اقتصهادی، اجتمهاعی، فرهنگهی 6و  د جمعیت تهران با رشد جمعیت کشورمیان رش

توانهد منجهر به  . عد  پرداختن ب  این موضهوعات میکشور باشد شهرهایکشنو... تهران، همراه با نقش دهی ب  دیگر 

 ی شود.های حیاتی در سطوح ملی و فراملناکارایی تهران برای ایدای نقش

 

 گیرینتیجه

. هاسهتحکومت دغدغ  همواره نیسرزم پهن  بر ومتکح تیمکحا اعمال و نیسرزم تیریمد ،یادار ستمیس شکل یابی

 اتحهاد ایجاد کشور، عامل اقتدار ها، نمادپایتخت. شودانجا  می پایتخت نا  ب  شهری کانون یک طریق از ندو اعمال این

های گوناگون فرهنگهی، پایتخت، جدا از اینک  حامل نقش. است خود متعدد کارکردهای  وسیلب  کشور انسجا  برقراری و

پذیری اسهت. لهذا بهرای سیاسی است، یک نقش مهم دیگر نیز دارد و آن جمعیت ویژهب جغرافیایی، اقتصادی، ارتباطی و 

ترین و بهتهرین رین، در دسهترستهو تأثیرگذاری در فضای ملی، شمارِ جمعیت، مهم وزن ژئوپلیتیکیسنجش قدرتمندی، 

در مهدیریت  معمهول هایاخیهر، اسهتراتژی قهرننیمگیری است. با استداده از شاخص جمعیت کشورها طی شاخص اندازه

توانهد گذشهت ، نمی قهرننیمرونهد تحهوالت  درواقعها مورد شناسایی قرار گرفتند. سیاسی پایتخت ملی و در فضای کشور

بوده باشد، بلک  روشنگر بنیاد فکری و استراتژیک کشورها در مواج  با نقش و  مدتکوتاهریزی حا ل یک اتداق یا برنام 

 جایگاه پایتخت ملی در مدیریت سیاسی فضای ملی است.

هایی ک  جمعیت ها قدرتمندترین شهرهای کشورهایشان هستند. حتی در پایتختآنچ  ب  دست آمد، نشان داد، پایتخت

ملی و مرکهزی قهدرت سیاسهی کشهورها در آن، پایتخهت را به   هست شهر دو  دارند، حضور  و وسعت کمتری نسبت ب 

 70تبدیل کرده است. همچنین بسیاری از کشورها )بیش از و با باالترین وزن ژئوپلیتیکی قدرتمندترین شهرهای کشورها 

فضای ملی باشد )حضور رهبران، سران  اند تا عشوه بر اینک  پایتخت کانون سیاسی و مقر فرمانرواییدر د(، تشش کرده

ها و...(، ب  لحاظ جمعیتی نیز پایتخت را نسبت ب  دیگر نقهاط و شههرهای کشهور قدرتمنهدتر ها، سدارتخان قوا، وزارتخان 

 نکته و قدرتمندترین شهر کشهور باشهد،  ترینبزرگ، ترینهایشان پرجمعیتپایتخت تأکیددارندکنند. اینک  کشورها هنوز 

محهی  ملهی،  باالبربا وزن ژئوپلیتیکی  تسل  شهر پایتختیتواند دالیل این امر می است.در استراتژی ملی کشوره بارزی

ها، تمرکز منابع اقتصادی همپای تمرکز سیاسی در کشور، تمرکهز امکانهات آموزشهی، بهداشهتی، المللی پایتختنقش بین
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 و... باشد.قومی و هویتی  مسائل، فرهنگی، اجتماعی

اخیهر در  قهرننیمپایتخهت ملهی را طهی  سیاسهی در مهدیریت مههم هدت استراتژی کشورها، نتایج پژوهش اساسبر 

( 3جایی پایتخهت، ( جابه 2میان جمعیهت پایتخهت و شههر دو ،  فا ل ( افزایش 1ها شامل  . این استراتژیاندگرفت پیش

( استراتژی پایتخهت 6قابت میان پایتخت و شهر دو ، ( ر5( حدظ قدرتمندی شهر پایتختی، 4، زمانهمایجاد چند پایتخت 

 شههرهای محیطیزیسهتبنهدی بها اسهتداده از رتب  درنهایتمیان پایتخت و شهر دو  است.  فا ل ( کاهش 7کوچک و 

ترین استراتژی کشورها در مورد قرار گرفت. نتایج نشان داد، مطلو  موردسنجشها جهان، موفقیت هر یک این استراتژی

( 3مطلهو  بهین پایتخهت و شههر دو ،  فا هل ( حدظ و یا ایجاد 2( حدظ جایگاه و اهمیت پایتخت ملی؛ 1ت ملی، پایتخ

 هاست.شهری مطلو  آن زیست پذیری( تشش برای 4سیاسی فضای پایتخت و  بهین مدیریت 

شهر ایران است، امها در اخیر مشحظ  شد، نشان داد ک  تهران همچنان قدرتمندترین  قرننیمآنچ  در مورد تهران طی 

جمعیتی تهران و دیگهر شههرها کاسهت   فا ل نیز در حال رشد هستند و از  شهرهاکشنکنار تهران شهرهای دو  و دیگر 

 شههرهایکشنرسد، رشد شهرهای دیگر استراتژی مهم حکومت در مدیریت سیاسی شههرها و شده است. لذا ب  نظر می

در تهران ساکن هستند و رشد جمعیت تهران تا حدی متناسهب بها رشهد جمعیهت  کشور است. یازده در د جمعیت کشور

گیری را چشهمجمعیتهی رشهد تهران  هرچندکشور پیش رفت  ک  مهاجرت ب  این رشد جمعیتی کمک زیادی کرده است. 

اسهتراتژی  درمجمهوعاست.  مشاهدهقابل، اما رشد جمعیت شهرهای پایتختی اتداقی است ک  در سراسر جهان شاهد بوده

پذیرش وضعیت کنونی و حدظ موقعیت پایتخت ملی، بها رویکهرد  تواندمیمدیریت سیاسی پایتخت ملی حکومت ایران در 

های خود را به  شهکل بهتهری ایدها تا تهران بتواند نقش باشد موردنیازامکانات و لواز  شهری، متناسب با خدمات  توسع 

 کند.
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