
 

  است ؟  یمشکل افرينتصميم نادرست ونتقال پايتخت ، چرا ا           

  مھدی کاظمی بيدھندی              

  

اما نحوه طرح اين . مطرح ميگردد  پيشازبيش ,, پايتختانتقال ,, پيشنھادسه سالی استکه  دو         

 اگراز : چون چرا ؟ !  امل داردجای ت"، واقعا دنی که قراراست اتخاذ شواتيا تصميم پيشنھاد ، سياست ،

اين در) 92اواسط ديماه ( سال جاری تاکنوناغازاز" خباری که طی زمان معينی مث2روی کنجکاوی ا

، باانواع اظھارنظرھا ؛قراردھيم  کنارھم نموده ، انھارامرور مطرح شده را –انتقال پايتخت  –رابطه 

وعدم  ھرچيزمبين سردرگمیازکه بيش  رھائیاظھارنظ . روبروخواھيم شدگفته وبرداشتھای مختلف 

 ، شده ارائهه دراين سايت لامق چندينازاين پيش اين زمينه در .است توجه به جوانب مختلف مسئله 

 . کاظمی . نوشته  م »بازھم تغيير پايتخت« ويا  » پايتخت وياجستجوی راه حل تغيير« :  مقاCتی چون

اما . اده نشان د مختلف جھاتاز،بودن چنين پيشنھادی ئله سازپايه ومس بی ،شدهکوشش  ، اين مقاCتدر

کننده وضع موجود بخش وعدم توجه به ويژگيھای تعيين  گمیرانچه انرا سرد وبويژه ، اين داستان

ی که ادامه داشته وپيشنھاد دھندگان ھيچگونه توجه ای به نقدھای مختلف ، ھمچنان ميدانمشھری کشور

اظھارات : بايد گفت با پوزش بسيار"اقعاو بصورتی که .نداشته وندارند،  اين زمينه مطرح ميگردددر

داشته ادامه ھمچنان رگمی سردطبيعی استکه دراينصورت  . ميکنندرتکرا "مرتبا بی پايه خود را "ک2

    ! باشد

ر د که یاتينظر اکثر : استکه نيا،  شدمطرح ، که پيش ازاين نيزوبسيارقابل تامل  مھم مسئله        

 در.  ندارند وی چندانیماھ تفاوتر، گيکدي با"تايماھ ،ارائه ميشوند پايتخت  انتقال با تموافق ايو تمخالف

سطحی، بدون توجه بعوامل مختلفی  وونه ای انحرافی مسئله بگ،  اظھارنظرھااکثريت قريب به اتفاق اين 

  کهاييعنی نخست مسئله  .دنمطرح ميشو ،درکEنشھرتھران شده که باعث بوجود امدن چنين وضعيتی 

 . گرددمطرح مي  ,,انتقال پايتخت,,استدHل قابل قبولی است ، تحت عنوان و پژوھش بدون استناد به

 ارزيابی کرده ,,؟!مثبت  ,, ُمد شدهچنانکه انرابرخی  سپس !ميشود فيل جديدی ھوا :بنوعی که بايد گفت 

دست   ءپيشنھاد ، پرھزينه بودنو مشکلی، بخاطر خوب اما اجرايش را مشکل دانستهاانرديگر گروھیو ،



 

روکشی بخشی ھدف گِ " اخيرا ، ای مھم وپيچيده ه ء بسيارمسئلچنين  ، عEوه براين!  نگھداشتن دارند

. ياردارد که بنوبه خود جای تامل بسگرفته ، ھم قرارودولت جديد - دولت قبلی انمدافع -مجلس از

  !  اين يکی را کم داشتيم" ، واقعارودايرگدراين  : بصورتی که بايد گفت

ان ، قبل تھر، خاصه کEن شھر کEن شھرھای ما امروزی پرداختن به مشکEت :اما مسئله اين استکه          

 وپرھزينه وب ويا خوب ولی مشکلخرا بمکانی ديگر راان »نقش پايتختی« اينکه انتقال، يعنی قبل ازھرچيزاز

 از پيشبايد نخست مي ؛مسئله به جدال بپردازيم جوانب مختلف بدون رابطه با  فضای واھی وکامEبدانيم ، در

 يژگیيعنی باتوجه به کليه و .مواجه شويم  ،مقبولبا ان بگونه ای اصولی ، مستدل وموافق ويا مخالف بودن ، 

 هزيست محيطی وبEخر سياسی ، ، جمعيتی  -اجتماعیابعاد اقتصادی ، ھای ساختاری بخش شھری کشوردر

 - عمومی افکار داوریرا درمعرض مورد نظر ءطرح مسئله سپس .کنيم  »طرح مسئله«فضائی  -فيزيکی 

معضEت « ابعاد مختلفطرح مسئله ای درچنين اگر اکنون .قراردھيم   -بويژه صاحب نظران وپژوھشگران 

اطEع ھمگان  مستدل بهبلکه مستند و ، نه چندان ھمه جانبهواظھارنظرھای »  توھم« نه مبتنی بر ، »پايتخت

تا   چنين مسئله بسيارمھمیمورد ردايا  !مخالف وياموافق ان بود نشسته ،داوری رسيد ، انوقت ميتوان به 

 ديگری نيزيک نکته مھم  ءوری ھرچند تکراریآياد  عEوه بران ،؟  شده استعمل  اينگونه" ن واقعاکنو

، شده) تئوريزه(نظريه پردازی ھمه جانبه و،ولیاص ھایبعلت فقدان پژوھش شرايط کنونیدر :است ضروری

 دچاربشدت  عمومیتنھا افکاره ن ،ری مشکEت ومعضEت بخش شھری کشورعلل شکلگي تبيين با رابطهدر

نه چندان  شخصیھای مسئله را درحد اظھارنظربلکه اغلب مسئولين ودست اندرکاران نيز.  استی سردرگم

     !)بويژه مالزی(فEن کشور! است شھر ھمه مشکEت حل راه  ,, قالانت,,  يابگمان من ، و: مستندی مانند

اظھارنظرھای ) ؟!وچگونه جواب داد! انھم معلوم نيست بکی(  ؟ !پايتخت اش را انتقال داد و انتقال جواب داد

؟  ويا !پايتخت شان را انتقال داده اند کشور 50اينکه تا کنون بيش از :ديگری نظيرونادرست  غيرمستند

     .وجھان است  کشور، با مسئله شھریء  ازعدم اشنائی اظھارکنندهاظھارات بی پايه که اغلب ناشی 

  بدون شک بايد ،کشور ، با توجه به حجم مشکEت برھم انباشت شده  اين مورددر  :که مسئله اين است       



 

غلب روی دست ساخته شده واشھرھای جديدی که  ! نبايد بارديگرزرنکرده پاره کرد.  عمل نمودمسئوHنه  

! وتحت تاثيرالقائات ذينفع ھابدون توجه به ھمه جوانب مسئله  عجوHنه و – صورتمگربه ھمين مانده اند ، 

 شھر مشکEتمسئله چيست ؟  :بايد مشخص شود  بنابراين نخست ؟ نشدتصميم گيری  درمورد احداث شان -

پايتخت اش را انتقال کشور فEن : ماين مورد بگوئيکافی در پژوھشبدون " اينکه مرتبابجای  کدامند ؟  تھران

دارای چه  مقايسه با سايرکEنشھرھای جھان ،، در تھران" اصوH : بايد توجه نمود ! جواب دادانتقال داد و

 نظر ؟ بفرض تھران از جايگاھی داردچه تھران  کEنشھرھادرميان ساير ؟است خصوصيات ومختصاتی 

  رديف يا در ؛است  ويا حتی بانکوک لندن ،نجلس آس لُ ، شبيه پاريس بيشتر  ، ن توسعهامکانات شھری وميزا

بوجود امدن  مستدلوعلت واقعیء :بايد روشن شود   ؟ قرارميگيرد  کينشازا  و، کلکته  کراچی، Hگوس 

 و پژوھشصورت چنين در: جالب اينجاست گفته چيست ؟ به ابعاد پيش ھمه جانبه با توجهء ان مشکEت

بخش  ه ھدف ان طرح مسئله مشخص وتحليل اوضاع واحوال کنونیايک بررسی  -  ھمه جانبه ای بررسی

طرح انتقال  ، بوضوح مشاھده خواھد شد که  -باشد  بعنوان جزء اصلی ان ناتھرکEنشھر شھری کشورو

را ،  قابل تصوریيرغ تاختHE .غيرمسئوHنه است وافرين  بلکه مشکل ؛ مشکل گشا نيستنه تنھا  ،پايتخت 

   .ورد آبوجود خواھد  کشور،فت وخيزروند توسعه پراُ در

 ميشود ؛زمينه تاکيد  ايندرانجام پژوھشھای ھمه جانبه ومستمرضرورت به اين بحث اماعلت اينکه در       

برداشت ھای تدريجی  تصحيح  ، ان مھمترين نتايجيکی از حد اقل ،چنين پژوھشھای مداومی  : اين استکه

 طرح مسئله واقع گرائی ،با استفاده از ، خواھند توانست انشھروند .است  راين زمينهرايج در افکارعمومی د

باوجود :  گفته امبارھا ( .برقرارنمايد شان ومطالبات اجتماعی شھرھای ناتوانائيو  ھاميان کاستي ارتباط

، وعدم اگاھی در افکارعمومیھای رايج شده مربوط به علل بوجود امدن مشکEت شھری تھران برداشت

دريک ھمه پرسی از مردم خواسته امروزه بوجود امدن معضEت مذکور، اگرواقعی  علل اکثريت مردم از

اما ھنگامی که بفرض چنين  ؟!!شود در باره ان نظر بدھند ؛ اکثريت قاطع موافق انتقال پايتخت خواھند بود 

اين مسئله در جريان تصميم به  ؟ !ان مخالف خواھند شد ھمه موافق چند صباحی،، پس ازانتقالی عملی شود

چنانکه در عمل نتيجه اش پيشنھاد . انتقال دويست ھزار کارمند دولت به ساير نقاط بوضوح مشاھده شد 



 

 تدريجی زدنر که ميبايد مداوم باشند ، کنا اين پژوھشھانتيجه ديگر )  ؟!دھندگان انرا انگشت به دھان نمود 

ی امبن و بوده ، ايهپبی  ، ولی برداشتھائی که ظاھری منطقی وحق بجانب دارند .استی نگرھای سطحبرداشت

 "ات کامEتصميمعمل به اتخاذ  در :که وجود وتداوم چنين نظرياتی است . ندارندنظری قابل قبولی  -پژوھشی

شھرھا يا  نکEازتصميم به احداث شھرھای جديد دور :نظير.  دنختم ميشومسئله سازدست اخر دستوری و

 ) .ھستندکارگاھی   نھم نود درصدشان ھنوزبصورتکه ا( واحد ھای صنعتی ءمنطقیغيرو  دستوریانتقال 

امده ، ھنوز درتصميمی که  بصورت استخوان Hی زخم عمده ای  ،کيلومتری شھر 120به خارج ازشعاع 

مدافعان چنين " چون واقعا !د مشکل افرينی مقاومت ميکنن ء مقابل چنين تصميمدرھای توليدی اکثر واحد 

. کرد ه اند  راه فعاليت اين واحد ھا ايجادچه مشکل بزرگی در جه نيستندمتوھنوز ای نسنجيده  تصميم

بميزان  -اين دوران پررقابت در - امکانات نزديکی به کEنشھرھا متنوع ازمندي بھره واحدھای صنعتی را از

    .زيادی محروم نموده اند

بتدريج   92 ماهمھرتاچندی پيش ، اواخر: مشاھده نمود  ميتوان ھای مربوطهوگزارشه به اخباربا توج         

 .است مسئله سازپيشنھاد اين ، که  دريافتندبه درستی " اکثرا .دست باHرا پيداکردند  پايتخت مخالفان انتقال

و سامان دھی  ھيزوتوسعه تجراه حل رابايد در .علت خواھد شد يد بر، بلکه خود مز انتقال راه حل نيست

! پيش رو  مشکEتراه حل برای يک يک  - !  بود راه حل جستجوی بفکر يعنی. تھران جستجو نمودشھرکEن

عدم واقعيت اين استکه بعلت .  ميشودروی ان تاکيد ايکه دراين سايت مدتھاست نظريه  . نه انتقال پايتخت   -

  عف شديد وعقب ماندگیضکاران ما اندرلين ودست گوئی مسئو جھانی شناخت مشخص وضعيت کEنشھرھا

حقق نسبی توسعه گرايش ت ند که درشرايط کنونی وحتی دراينده ، تارتوجه ندا !شھرھای مارا نمی بينندکEن 

اين مرحله از توسعه عمومی » ذاتی«اين گرايش . خواھد بود جابجائی ھا متوجه کEن شھرھا وبويژه تھران 

  چون چنين تقابلی دورباطلی را ايجاد. قرارگرفت» تقابل « ااين گرايش درونه ميبايد ب نه قادريم. کشور است 

توجه ندارند شھرھای بزرگ ويا قطب ھای شھری اصلی . ميکند ، که درنھايت موجب تمرکزبيشترخواھد شد

 متروپل   »شھرکEن« عملکرد بطورنسبی  ،خود کEنشھری منطقهبتوا ند ، در اينکهکشور، حتی تھران برای 

. د نساختاری وسيعی دار" تسھيEت وتجھيزات عمدتاتوسعه وبرخورداری ازب د ، احتياج نراداشته باش بودن



 

اين توجه ندارند در  ! ھستندوسيعی روبر ھایکاستيبھر صورت با  کEنشھرھای ما شرايط کنونیيعنی در

ومرتبا متاثرازاين . قلمروملی بود ت درجمعيتوزيع شده ارتوھم استقرله از توسعه بھيچ وجه نبايد دچارمرح

قبل  را» امايش سرزمين « درشرايط کنونی ايده ھائی چون » توھم « غيرممکن ومبتنی بر" خواستء واقعا

  !پيش کشيد  حقق توسعه بيشتر فراھم شود ،از اينکه زمينه اجرای ان در اثر ت

وبيراھه  نادرست ومشکل افرين را چنين اقدامیه استکمخالفان انتقال پايتخت باتوجه به اين واقعيات         

ھم باز. نداشته باشد ھم انتقال پايتخت ھيچگونه ھزينه ای اگر حتی يعنی .ميدانند  تاحد فرافکنی ، ، انھم رفتن

 بتدريج پيشنھاد ی منطقی واصولیھااين مخالفت ء تاثيرنتيجه، دربنابراين  !بيراھه رفتن است "وکEمسئله ساز

 بکار اغازپس از 92اما ازاواسط ابان  . بودحال خارج شدن ازدستورکاردر  ,,پايتخت  انتقال,,زسا  مسئله

 دوباره انتقال" ظاھرا .شروع شد  -طرفداران دولت سابق  "عمدتا البته – ضد حمله مجلسيون دولت جديد ،

ه خوب چرا و ب. يدان امد با امضای پنجاه نماينده به م ,,پايتخت سياسی ,,  به اصطEح  ءحال درحد پايتخت

ھمه اکنون گذشته از؟ !به دولت جديد  زدن چون ميتوانست وسيله ای باشد برای پشت پا"احتماH چه دليل ؟ 

قوسھا چه نتيجه ای ميتواند  ش وروکشی وکِ اين گِ " ، حقيقاتا با ان مواجه استاينھا ، دروضعيتی که کشور

   عمومی ؟ نزد افکار ربيشت  می و بی اعتباریداشته باشد ؟ جزسردگ

  

  تھران وک�نشھرھای جھان 

ھای انات وتوانائيامک ، ھاگرايشتامل درو ھای جھانک2نشھره بمشخص  رويکردبا ، ست ضروري        

 .ردھيم اورد توجه قريک پايتخت را ھمه جانبه وعميق ترم» انتقال«به اصط2ح  موضوع ،انھا بطورکلی 

 درستمسير : مشخص شودک2نشھرھای جھان تھران باسايرنوعی مقايسه  تھران ويا بمختصات توجهتا با 

که  درواقع کاراصلی,, انتقال پايتخت ,,نجالی جبا طرح  چرا : مشخص شود يا اينکه ؟ بايد باشد چگونه

     .خواھيم شد  به توھمات که انھم گوئی پايانی ندارد متوسل ، شده رھاميبايد انجام شود 

 کلی وخاصه باک2نشھرھای کشورھای دربطور ،2نشھرتھران باسايرک2نشھرھای جھانک ء درمقايسه      

 شرايط کنونی جمعيتشان بيش ازکه دراد داری قرئک2نشھرھابفرض ،  ناميتو مبنی مقايسه را ،حال توسعه 



 

عيت ايط کنونی جھان ، جمشرونه که شاھديم ک2نشھرھائی که درچون ھمانگ .ميليون نفراست  پنجچھار تا 

ف به جمعيت بيش وانچنان با مشک2ت معرکه ھستند  ک2نشھرھائی . تا پنج ميليون استچھارشان کمتراز

اگر  بفرض .مواجه نيستند   - !گردندت موجود معرفی مي2علت معض"که بويژه مرتبا - ان حد ومشابهاز

   . ست در نيامده ا یبحرانوضعيت  بصورت يک ھنوز؛  اين دست داشته باشندتی ازمشک2

  

SOURCES UNITED NATIONS SOURCES 

CityCountry World 
Rank 

2008 estimate Area 
extent 

(sq km) 

Pop 
Growth 

Rate 
(%/yr) 

Sources of 
Pop. / Area 

 

TOKYO, Japan 1 34,400,000 7,835 0.15 C / B  

JAKARTA, Indonesia 2 21,800,000 2,720 2.38 F / B  

New York (NY), United States 3 20,090,000 11,264 0.24 H / H  

SEOUL, South Korea 4 20,010,000 1,943 0.43 C / B  

MANILA, Philippines 5 19,550,000 1,425 2.31 C / B  

Mumbai (Bombay), India 6 19,530,000 777 2 C / B  

Sao Paulo, Brazil 7 19,140,000 2,590 0.78 C / B  

MEXICO CITY, Mexico 8 18,430,000 2,137 0.6 C / B  

Delhi, India 9 18,000,000 1,425 2.4 C / B  

Osaka, Japan 10 17,270,000 2,720 0.04 C / B  

CAIRO, Egypt 11 16,750,000 1,269 1.53 E / B  

Kolkata (Calcutta), India 12 15,010,000 984 1.83 A / B  

Los Angeles (CA), United States 13 14,730,000 5,812 0.79 H / H  

Shanghai, China 14 14,460,000 2,396 1.54 C / B  

MOSCOW, Russia 15 13,260,000 4,533 0.2 C / B  

BEIJING (PEKING), China 16 12,770,000 2,616 1.6 C / B  

BUENOS AIRES, Argentina 17 12,390,000 2,590 0.46 A / B  

Guangzhou, China 18 11,810,000 2,590 1.48 E / B  

Shenzhen, China 19 11,710,000 1,295 2.1 F / B  

Istanbul, Turkey 20 11,220,000 1,256 1.11 E / B  

Rio de Janeiro, Brazil 21 11,160,000 1,580 0.79 C / B  

PARIS, France 22 10,430,000 3,043 0.09 E / B  

Karachi, Pakistan 23 9,380,000 881 2.54 G / B  

Nagoya, Japan 24 9,250,000 3,302 0.27 C / B  

Chicago (IL), United States 25 9,030,000 5,952 0.54 H / H  

Lagos, Nigeria 26 8,860,000 971 2.99 C / B  

LONDON, United Kingdom 27 8,320,000 1,623 0.07 A / A  

BANGKOK, Thailand 28 8,290,000 1,502 1.19 C / B  

KINSHASA, Dem Rep of Congo 29 8,190,000 622 4.38 D / B  

TEHRAN, Iran 30 8,000,000 635 1.27 E / B  

LIMA, Peru 31 7,750,000 648 1.08 C / B  

Dongguan, China 32 7,650,000 1,295 1.79 F / B  

BOGOTA, Colombia 33 7,440,000 414 1.34 E / B  

Chennai (Madras), India 34 7,320,000 414 1.88 A / B  

DHAKA, Bangladesh 35 7,310,000 311 2.86 C / B  

Essen, Germany 36 7,250,000 2,642 0 C / B  

Tianjin (Tientsin), China 37 7,200,000 1,295 1.28 C / B  

HONG KONG, China - Hong Kong 38 6,950,000 220 0.89 E / B  

Taipei, Taiwan (China ROC) 39 6,820,000 440 1.2 D / B  

Lahore, Pakistan 40 6,810,000 583 2.63 G / B  

Ho Chi Minh City (Saigon), Viet Nam 41 6,710,000 609 2.4 E / B  

Bangalore, India 42 6,660,000 648 2.25 A / B  

Hyderabad, India 43 6,610,000 790 2.07 C / B  

Johannesburg, South Africa 44 6,470,000 2,396 1.08 C / B  

BAGHDAD, Iraq 45 6,000,000 596 1.77 D / B  

Toronto, Canada 46 5,790,000 2,279 1.03 H / H  

SANTIAGO, Chile 47 5,630,000 790 0.72 C / B  

KUALA LUMPUR, Malaysia 48 5,470,000 2,137 2.35 E / B  

San Francisco (CA), United States 49 5,450,000 2,497 0.31 H / H  

Philadelphia (PA), United States 50 5,270,000 4,661 0.3 A / A  

Wuhan, China 51 5,240,000 712 1.36 E / B  

Miami (FL), United States 52 5,220,000 2,891 0.76 A / A  

Dallas (TX), United States 53 5,160,000 3,959 1.89 H / H  

MADRID, Spain 54 5,130,000 945 0.65 C / B  

Ahmedabad, India 55 5,060,000 202 2.26 A / B  

        



 

ميليون  5جمعيتی بيش ازک2نشھرجھان ھرکدام  55، ھمانگونه که درجدول فوق قابل مشاھده است       

  .ودبايکديگرمقايسه نم داده ،ن ک2نشھرھا را مورد مطالعه قرارحال ميتوان حتی يک يک اي. دارند نفر

معض2تی که امروزه  بفرض ، شود ايا مشخص، تا اينکه  شناسائی کرده را ھای توسعه ھرکدامشاخص

 جمعيت زياد ويا,, ؟!بيرويه ,, معروف بهھای جرتمھا :ناشی از ، را بايدبا ان مواجه است تھران ک2نشھر

،  تگاه اجرائیدس طوCنی وغفلت ويا ناتوانائیقصورقصوردردراثر:  همزمنی ک قب ماندگیعيا دانست ؛

شکل  ،قطبھای اصلی کشورازجمله تھرانء نقش ک2نشھری ويابخش شھری  ءوتوسعه تجھيز،  تقويتدر

   ؟گرفته است 

يعنی تعداد پايتخت ھائی .  نيسنند کشورشان ک2نشھرپايتخت 31پرجمعيت ترجھان  نشھرک2 55اين از      

    .  ک2نشھراست 24د فقط نيليون جمعيت دارم 5که بيش 

فقط  ،اکنون پايتخت نيستند مطرح شده ، ولی سلسله مراتب ک2نشھری فوق درجدول که شھرھائیاز    

 و درترکيه ، استامبولدر پاکستان  کراچی در برزيل ،ژانيرو ريودِ :  پايتخت بوده اند"قب2شھرک2نچھار

ويا معض2ت شان به ھيج وجه بعلت تمرکزنقش پايتختی  انتقالسه شھرنخست  .درمالزی کواCلومپور

انجام شده ملی قلمرودرپايتخت بدليل مرکزيت بيشتر ، انتقال "بلکه صرفا . است  نبودهھا  امروزی ک2نشھر

قرن نوزدھم اغاز ازبرازيليا  به ژانيرو دِ ريواز برزيل مورد انتقال پايتختدر اوليه تصميم ، "فرضا . است

 رزيل کمتان سالھا کل جمعيت کشوربردر  ) ھمين سايت. انتقال پايتخت ياجستجوی راه حل ش به مقاله.جزئيات بيشترر(.ميشود

پيش ازاينکه ، انتقال داده پايتخت اش رابرزيل تاکنون دوبار: اط2ع بيشتربرای   . بود !ميليون نفر 6از

نق ان زمان روکه در انجااز. مرکزايالت باھيا بود  سالوادورپايتخت برزيل شھر .  ودپايتخت شژانيرو ريودِ 

خت تپاي داشت ،جريان ) نته ووھوريزريو ، سائوپائولو وبل لثمث( در مناطق جنوبی  ، وتوسعه اقتصادی

ئله مرکزيت نسبت به کل سرزمين اما بعدھا مس.  ريو انتقال داده شد به اين منطقه به شدن نزديک جھت

ه طی سده بيستم ب2خره پايتخت جينتدر ، شتری يافتياھميت بدرافکارعمومی ان کشور پھناوربرزيل

سال 90 بيش از مربوط به انتقال پايتخت به  تصميمبول نيزمدرمورد استا. داده شدبه برازيليا انتقال ازريو

خاص  –ء بامشک2ت امروزی اين شھر ، استامبولسال انتقال پايتخت ترکيه ازشھر 1920در. پيش است 



 

ھرچيزمرکزيت دادن به موقعيت انتخاب انکارا بيش از.  ودمواجه نب  - ک2نشھرھای جوامع پيرامونی 

 مرکزيت دادن به موقعيت ان بوده ،انتقالش ھم علت ی راچک. بوده است  ینسبت به کل قلمرومل پايتخت

 دولت ھمشرايط حاضردر : انکه م2حظه ميشودچن .قزاقستان ، استراليا وکانادا شبيه به انتقال در" دقيقا

جدول ت اش مطابق با کواCمپور پايتخت مالزی جمعي ؟ !ميباشدمسلط ن حی شماليشانوپاکستان چندان بر

ک2نشھری  کل منطقه مربوط به جمعيت اين :جھت اط2ع  اما  -ميليون که چندان زياد نيست   5.4فوق 

اين از بفرض ، يا ميليون 1.7از کمترمپوراCکوکنونی شھر محدوده شھریجمعيت چون . کوCCمپوراست 

    ؟!جمعيت شھر کرج است نظرھمرديف

ھمانگونه که درجدول فوق قابل ،  ه مراتب ک2نشھرھای جھانسلسلنشھرھا ويا در2ک اينميان در       

لی ازنظروسعت و مرتبه سی امک2نشھرھای جھان در ميانميزان جمعيت درنظراز تھرانم2حظه است ، 

درمرتبه چھل  ، ليون جمعيت دارنديم 5ک2نشھری که ھرکدام بيش از 55درميان محدوده شھری اش،  

 ندتسھمواره يکسان ني ھا اين مرتبه ھای منابع مختلفيبند هرددرتوجه به اينکه  با البته( . داردقرار! وپنجم 

   ، بالنسبه  نظر وسعتاما از .سی ام نشان داده شده استازکمتر از نظر جمعيت ، برخی مواقع مرتبه تھران

جمعيت  ميزاننظراز ی جھانھادرميان پايتختتھران   )  !وسعت ترين ک2نشھرھای جھان است  کم از يکی

 635مطابق جدول فوق که   شھری اشمحدوده شھرتھران دراين بنابر .  دارددرمرتبه چھاردھم قرار

با  . ميليون جمعيت دارد 8کمی بيش ازاين محدوه در ،وسعت برای ان در نظر گرفته شده  مربعکيلومتر

  .      خواھد شد نفر 12.500کيلومترمربع ان بيش ازجمعيت دراين حساب تراکم 

ت جمعيميليون نفر 5ک2نشھرھائی که بيش دراينجا  –يد پذيرفت ھمهء ک2نشھرھای مذکوربطورکلی با     

 يعنی بفرض . ھمه انھا يکسان نيستدر اما اين مشک2ت به ھيج وجه. با مشک2تی مواجه اند"مسلما  -دارند 

   !تھران قابل مقايسه نيست مانند با ک2نشھری  پاريس ک2نشھر ک2تمش

 .ان برخوردارند از که دارد بستگی به امکاناتی،  ازھرچيز بيش ، تفاوت عمده ميان ک2نشھرھا       

کيفيت  مربوط به ی ھايائامکانات وتوان .نمايد مي تعيينرا انھا واقع کيفيت زندگی وفعاليت دردر که امکاناتی



 

ھای سيستم وجزءسيتم ءعيتوضچگونگی د که بنکاناتی ھستما . امکانات ساختاری اند" عمدتامورد نظر

  . مربوط ميشوند ازسوی ديگر فضائی ان -فيزيکیوساختار ازيکسو  شھری

   شھری مراکز ناتوانی تقويت نقش ک2نشھری اين نيافته ، ريشه معض2ت ک2نشھرھای جھان توسعه      

بنيه مالی  و ضعفسويکازرشھوتوسعه ھمه جانبه ، گسترش ھيزتجکافی برای  مالی نبود امکاناتبعلت 

ن شھرھای جوامع ک2دراکثر" تقريبا. است سوی ديگردان جھت ھمراھی باتوسعه موردنيازشھرازشھرون

بخش عمده ان : يا اينکه  – صد باCی حاشيه نشينی ھمراه استشھرنشينی انھا بادرکه انجا توسعه نيافته از

در : بايد گفت است که نچنان ناچيزقعی اين ک2ن شھرھا اتوان توسعه وا -است ھمراه با فقر ءشھرنشينی

  .شان کافی است فقط برای بخش کوچکی ازجمعيت نھا تحقق مييابد ،آ ای که دارتوسعه ،  واقع

جدول فوق اگردر. وسعت انھاست  ، ی پيرامونیک2نشھرھاھای ساختاری دريکی از مھم ترين کاستی    

يافته از نايسه با ک2نشھرھای کشورھای توسعه دقت شود ميبينيم ک2نشھرھای کشورھای توسعه يافته در مق

    . تفاوت وسعت چشمگيری برخوردارند 

   
    

در  را ، انھا ھائی ھستند که درمقايسه باسايرين سطح کمتریتوسعه نيافته ومسئله دار ک2نشھرھا       

ھمانگونه که  -يعنی انھا ھمواره توانائيشان برای توسعه برای سطح کمتری کافی است  –اختياردارند 

 ھند ويا س دردرَ کلمبيا ، مَ بوگوتا در: از عبارتند ،  انھااز عقب مانده ترين: جدول فوق م2حظه ميشود در

اين تھران از . است ی مذکورک2نشھرھاازن کمی بھتروضعيت تھرا ، ھنگام مقايسه. ش بنگ2ددر داکا 

، Cگوس درنيجريه ويا کينشازا پرو در ماتان ، ليسکراچی در پاک درسطحبيشتر -وسعت محدوده شھر  -نظر

 وسعت يافته اخت2ف حال در صورت مقايسه با ک2ن شھرھای کشورھای توسعه !ميگيرد  رنگو قراکدر

  !  است پنج برابررھاچحد سه تا در انھا،

 استده ھزارنفربيش ازشان  مربعکيلومتردريا شمارجمعيت عيت مکم جاھمه شھرھائی که نام برده شد تر    

صد بيشتر در 30س حدود محدوده شھری پاريدر چه جمعيتاگر ، در مقايسه تھران با پاريس: بفرض  . 



 

 وسعت محدوده شھری ان نزديک به پنج برابر محدوده ولی .   تھران استمحدوده شھری  جمعيت  از

   ! ايست که تھران دراختيار دارد 

جدول فوق گاه وسعت وجمعيت باشد اين استکه درايد مورد توجه اين مقايسه ميبه ای که درنکت        

 اين جدول توکيو بابفرض در. ميگيرد را دربرء انگاه کل منطقه ک2ن شھری. است ط به محدوده شھرمربو

اما ھمانگونه . ھزار کيلومتر مربع مستقر ھستند 7.8بيش از جمعيت درن اي. مليونی است  34.4   جمعيت

  ھمشھری ان وسعت محدوده با وجود اين ، اما . ميليون است 12.5توکيو  جمعيت محدوده شھری که ميدانيم 

جمعيت مربوط به محدوده شھر يا منطقه  چهبنابراين درجدول فوق . است  عمربکيلومتر 2500بيش از 

مقايسه قابل  اينانچه در .مربع است کيلومترتراکم ان در ميزان انچه اھميت داردبازک2نشھری باشد ، 

ھزار 12کيلومتر مربع بيش از تھران تراکم جمعيت درنشھری نظيرک2اگر در : اين استکه اھميت است

البته . ميباشدمربع نفردرکيلومترھزار 4تا 2توسعه يافته اين تراکم اغلب شھرھای کشورھای ؛ در نفراست

 گکون سنگاپور ھنگ: نظير  -  جمعيت درکيلومترمربعشمار - کمی به استثنای وضعيت ھای شھری پرترا

  .ھستند ، تايپه ، سئول که ھمگی بشدت با محدويت ارضی مواجه 

 ميزان  باC بودن مشکل : ، خواھيم گفتتوجه کنيم ،  به ظاھر مسئلهاگر فقط چنين وضعيتی اکنون در    

ببعد استکه  ازاين جا. پس بايد ازافزايش جمعيت شھرجلوگيری نمود  !کثرت جمعيت است  بعلت ، تراکم

 ،کل بخش شھری کشور عقب ماندگی اما ھنگاميکه بعکس ،!  ترکستان اغازميشود ه برفتن ويا ره بيراھه 

: بگيريم نظررا در ، پيشرفته کشورھای شھرھای امکانات متنوع از وبرخورداری وسعت در مقايسه با

،  شھرجھيزوت عرصه توسعه نيافتن ، فقدان امکانات برای توسعه :علت ھمه اينھا بسھولت متوجه ميشويم 

. بوده است  برای تامين حقوق اجتماعی پايه شھروندان، Cزم عدم وجود امکانات واراده سياسی،  فقرشھری

شھری که جمعيت ؟ بانکوک دارد چون  یبا شھر حتی اخت2ف فاحشیبفرض چرا محدوده شھری تھران 

که بموازات افزايش  ، وديمنبچنين امکاناتی برخوردارن است ؟ چون ازدھه ھای پيش ما ازتھرااش برابر

فاقد امکانات . توسعه دھيم تھران  زمان وبموازاتجمعيت شھرتھران وھمين طورساير ک2نشھرھا را ھم

نبودند وامع شھريمان قادرج .  بوديم  یشھرارفقرچد  .نداشتيم  اب کافی منابع طبيعی بفرض منابع  .بوديم 



 

چرا با وجود اين اما  !ھا راداشتيم وداريم استی ومحدوديتھمه اين ک  .، داشته باشند  انچه دارندبيش از

تن شھرھای جديد ھمچون ساخ ، بسياری از امکاناتمان محدودمان را دراثرتوھماتیمحدويت ھای وسيع ، 

با طرح  ،وچرا اکنون  ؟داديم ھدر ,,تمرکز زذائی ,,به اصط2ح » توھم «با  ، بيابانھای دورازشھردر

  ديگری ھستيم ؟  و توھم  مسئله سازی لت بدنبايتخاپيشنھاد انتقال پ

طوCنی قصور ورا ناديده انگاشته ، بجای برجسته نمودن عقب ماندگی  ھااين واقعيتھمه  حال ھنگامی که  

تا چه حد برداشتمان با واقعيت . ، افزايش جمعيت را مقصر بدانيم دستگاه اجرائی درتوسعه وتجھيزشھر

نخواھد ره بترکستان  واقعيت پيش رو ، در نھايتبرداشت ھائی ازچنين "اقعاايا و  ؟ مطابقت خواھد داشت

  ؟بود

       

  شھرساختارھای فيزيکی جزء سيستمھا وکاستی ھای سيستم و ضعف       

ھای سيستم وجزسيستم .زندگی شھری است  ھمه ابعادکاستی وکمبود در ھای ماشھرک2نمشکل عمده       

ساختارھای فيزکی ھم با کاستی وناکافی بودن ھای .  مواجه انداختاری بسيارھای سباکاست ی ماف شھرمختل

فقط به بعضی ازاين موارد بصورت نمونه ميتوان به  اطاله مطلبازجھت پرھيز.   ھستندوسيع روبرو

ظر نرا که امروزه ھمه را ک2فه کرده دربفرض سيستم حمل ونقل وترافيک شھر :داشت اختصار اشاره 

. ه داشت مسئله توجبه دووجه از دستکم  توجه داشت درطرح ھرمورد ھمواره ميبايد ت بايدنخس :ريم يگب

 وسياست گزاری نحوه دخالت ديگری  و ھاتغييروتحول انھای ساختاری وسيری وکيفی کاستيان کميکی ميز

   . ميشوندخود مزيد برعلت ،  مشکل مورد نظراغلب بجای کمک به حل  ، دستگاه اجرائی که

خصوصی  باسيستم ترافيک ، ھمگانی ويا. نظر گرفته شد ر بخش ترافيک  که بعنوان مثال درد        

اگر فقط به  اما. ھاست دش پاسخگوئی به نيازھای مختلف درجابجائيواقع عملکراين سيستم در. مواجه ايم 

جود ويژگيھای وم2حظه خواھد شد ، .توجه نمائيم  تھرانشھری نظيرين جابجائی ھا درايکی ازويژگيھای 

 حدِ جابجائی ھا بيش از. داده اند کيفيتی ويژه  به اين جابجائی ھا موجود ، اجتماعی ،ساختاریء اقتصادی 

.  ھستند:ک0ن شھر تھران مسايل ومشک0ت ان و از نظر فضائی پراکنده )  اتميزه (متعارف ُخرد 



 

محورھای  وسيع توسعه چنين وضعيتیدر. يافتخواھد ه عادال اينصورت وسيله نقليه شخصی اھميتی فوقدر

بفرض  اما درعمل ،.  مذکور، ازاھميت زيادی برخورميگردد ويژگینيازھای رفت امد جھت پاسخگوئی به 

روی ناچاری ھمواره با اکراه واز، شھر ءحدنگرانی ازگسترش بيش ازبعلت توسعه وسيع شبکه رفت امد ، 

مورد استفاده سيستم ترافيک وحمل  یورد ساختار فيزيکميا در ؟ !انجام ميشود محدود ونا کافی  ءحدرود

شبکه   .کم ميباشدوسعت شھربسيار که موجود ، بھمان صورتی ھای شبکه خيا بانھا ، بزرگراه – ونقل

با  ،ترافيک اکنون اگرسيستم .  ميگرددوسيع مواجه   ھایوکاستيظرفيت با کمبود نيزرفت امد درون شھر

اين در. باشد مواجه  ، داردنقش خود بدان نياز مطلوب سيستم برای ايفای ينا نسبت به انچه ناکافی سطحی

 که بکار ميگيرد را  -شبکه رفت وامدی  – ایفيزيکی  ساختار سيستم ترافيک : فت گصورت ميتوان 

   . مواجه است  ظرفيت ،) saturation(نوعی اشباع  با در نتيجه و دچار فوق کاربرد

وجه نموده ، فضائی ويا بافت مسکونی کل شھر تھران ت -يتوان به ساختارفيزيکی مورد ديگر، م يا         

تھران محقرنشين چند درصد ازکل بافت مسکونی ک2ن شھر: مطرح نمود  پرسشھای مختلفی رادراين مورد

 اين مسکنھاچه ميزانی از ؟ ميباشند  -يعنی واحد ھای مسکونی ھستنند که فاقد حداقل کيفيت برای سکنی  -

 ھنگامی ھای ساختاری ھستند کهچنين کاستي ؟حاشيه نشين ، غيرمجاز وبدون ھيچگونه امکانات شھری اند 

 !)  اھداف پايه طرح جامع کنونی (   ميشوندگسترش شھرھدف اصلی سياست گزاری ھا که جلوگيری از

     ؟!داننگردفراھم مي شھربرسوداگر بختک وارسرمايه زمينه را برای سلطه

ن  فلج شد گاه  به اشباح و "عم2بعلت فوق کاربرد شھری ھای ساختاراگر: ون پرسش اينجاست اکن      

يا اينکه برای   ! ؟ رفترا رھا نموده وبه جای ديگرد شھرباي ؛ د ندھميدست از را شان وکارائیرسيده 

      نمود ؟ اقدام کاستی ھاازميان بردن 

 ؛ديمطرح گردشھر ، وبافت مسکونی ر وسيستم ترافيکوضعيت ساختا رابطه باانچه بسيارمختصردر     

کم نيز ، سيستمھای مختلف خدماتی وغيرهسيستم اموزشی ، بھداشت وبھزيستی : شھر سيستمھایسايربرای 

کمبود ونامناسب بودن  عملکرد ودر ، ستم ھا باکاستی ھای کمی وکيفیياين س اغلب. قابل تعميم است  وبيش



 

کاستی ھای بصورت مجموعه ای ازشھر واقعدر بنابراين. مواجه اند ،  رند دافضای فيزيکی که دراختيار

    .ادامه ميدھد  اش معض2ت به زندگی توام با ، وسيع ساختاری

وسپس اين وضع  ، بايد برچه مبنائی درپی جستجوی علتبھبود وضعيت شھردرچنين وضعيتی برای       

نتيجه ازگسترش ان جلوگيری نموده در,, زياد است عيت جم,, دارای  اينکه شھر: بود ارائه راه حل بود 

يا اينکه عقب ماندگی وکاستی ھای  ؟انتقال داد ا نقش ديگرانرا به جای ديگرونقش مرکز اداری وسياسی وي

رفع ويا تعديل در جھت  ، وسيع انرا که موجب ناتوانی وضعف نقش ک2ن شھری ان شده را برجسته نموده

 از اين دوبرداشت مسئوCنه ودر جھت ھمراه نمودن شبکه ک2نشھرھای کشور با کدام  ؟ان گام برداشت 

رفع مشک2ت که در واقع  اينکه  بجای  ظاھربين ،ه برداشت کمگر نه اين  ؟است ند توسعه کشوررو

را  ، مھاجرت بيرويه وامثالھم  حدجمعيت بيش از"؛ مرتباسته نمايد بر ج را ھست ،مطالبات مردم ھم 

امکانات ک2ن  . ميتوان ديد ، را در جدول فوق که مربوط به سازمان ملل است ھا اقعيتو!  يکندبرجسته م

علت معض2ت پيش رو اين کاستی ھا وکمبودھای ساختاری . باکاستی ھای وسيع مواجه است ن  شھر تھرا

ا کينشازا نصف بانکوک وبرابر با کراچی ي کمتر از تھران به فرض عرصه محدوده شھریاينکه  .ھستند 

ھمه ساختارھائی که شھر بکار جزعقب ماندگی وضعف ساختاری در  ؟است چه معنائی ميتواند داشته باشد 

   ميگيرد ؟

جمعيتی  -حال توسعه ک2نشھرھائی ھستند که بعلت شرايط اقتصادی اجتماعیک2ن شھر ھای جھان در      

 نگناھا وکاستیبه ھمين سبب با ت .نيستند  بايد، ، انچنان که  قادر به ايفای نقش ک2نشھری خوداغلب  شان 

وصاحب نظر برزيلی شھرساز  ارمينيا  ماريکاتو  :در تبيين نا توانائی فوق الذکر. ھای ساختاری مواجه اند

اما پاھايش که بايد وزن اين بدن را تحمل نمايد  دارد ، فيلی ميداند که بدنی تنومند به  را شبيه اين شھرھا 

ميتوان  "احتماC که.  مينامد elegarca الگارسا  اواين موجود خيالی را .  پرنده است  بصورت پاھای

  را برگزيد   ُدرنا فيلچون   فارسی ،  نام مترادفبرای اين موجود خيالی 

جامعه اش  . بامعض2ت بسياری ھمراه است ک2نشھری که .توسعه نيافته است ک2ن شھر ،گارسا لِ اِ     

درصد باCئی  از ھره ونيمی ازجمعيت قا( .لب نيمی ازجمعيت اش اسکان غير مجازدارنداغ ، قطبی  شده



 

 ساکنان !جائی ندارند يعنی دردفترودستک شھر )مجاز استاستامبول محل سکونت شان غيرجمعيت شھر

بخش عمده ای ازشاغلين اش اشتغال  .چند پارگی است بافت شھری اش دچار. ينی شده اند جدانشدچار انش

خود تامين را برای زندگی محقر ای ب باريکهآ ،ان بصورت بيکاری پنھ ديگر مھمبخش  . ذب دارندکا

حال در ، گلوباليزسيون به ارمغان اوردهمابقی نيروی کارش ھم با طاقت فرسا ترين ُفرديسمی که  .مينمايند 

دادن امکانات جامعه درنبايد بفرض به جای ھ" تی واقعاچنين وضعيرد. ھستند  به شب رساندن روزھايشا ن

 ات بسياراين امکان. که دست اخر روی دست بمانند جديد ھای ، برای ساختن شھرشھرازدوردربيابانھای 

توسعه وتقويت نقش ک2نشھری  ، تجھيزدرايت وشناخت دقيق ابعاد مسئله پيش رو ، صرف  محدود را با

برای رھائی از چنين اوصافی ب2خره اکنون با   ؟تھران وساير ک2نشھرھای شبکه شھری کشور نمود 

,,  انتقال پايتخت ,,به اصط2ح  »توھم« لبدنبان به ان مبت2 ست ، بايد باز ھم ک2نشھر تھراکه معض2تی 

 وموانع محدويت ھاکاستن از يااينکه بدون طفره رفتن وباعزم راسخ دررفع وتعديل معض2ت و  .بود 

زمينه را برای توسعه  وتقويت نقش ک2نشھری تھران  ؛ کرده ايمايجاد که در راه توسعه شھر نسنجيده ای

انتگراتيو  اش ، نقش  تا تھران بتواند با تقويت ھمه جانبه توان ک2نشھری . يماور مدر ابعاد مختلف  فراھ

از طريق بسط ،  انتگراسيون مناطق ک2نشھری ھريک  جھت درازات ساير ک2نشھرھای کشورخودرا بمو

     . ابط متقابل درون وميان مناطق ک2نشھری ھرکدام از ک2نشھرھا ايفا نمايد  ھمه جانبه رو
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