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پایتختهای ایران پیشرو در پیشرفت تمدن اسالمی ـ ایرانی
1

رسول حیدری سورشجانی
چکیده

پایتختها در طول تاریخ مرکز انباشت سرمایه بودهاند که نقش قلب اقتصادی کل سرزمین را ایفا مینمودند .انتخاب
یک شهر به عنوان پایتخت ،تغییر و تحوالت بنیادی در کل شهر ایجاد میکرده که اثرات این تغییر و تحول حتی
قرنها بعد نمود داشته است .جابجایی پایتختها پراکنش در اثرات تمرکز و انباشت سرمایه در نواحی مختلف ایران
به وجود آورده است که می توان از نوعی عدالت جغرافیایی یاد نمود .بدون شک این عدالت جغرافیایی که تغییر
مداوم پایتختها را طی سدههای طوالنی توجیه میکند ،نقش بسزایی در پیشرفت تمدن اسالمی ـ ایرانی داشته
است .چرا که انتخاب هر مکان به عنوان پایتخت ،عالوه بر انباشت سرمایه ،تراکم انسانها ،ایدهها ،اندیشهها و
نخبگان را نیز به همراه دارد .در این مقاله با روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی اثرات اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی و فرهنگی پایتختهای ایران بر پیشرفت تمدن اسالمی ـ ایرانی پرداخته میشود .نتایج نشان
میدهد که پایتخت های ایران یکی از مهمترین عناصر تمدن اسالمی ـ ایرانی بودهاند که نقش بسیار مهمی در
پیشرفت تمدن بشری ایفا کردهاند.
واژگان کلیدی :پایتخت ،انباشت سرمایه ،تمدن اسالمی ـ ایرانی ،سرزمین

 -1مقدمه و طرح مسئله
پایتخت مهمترین عنصر در ساختار سیاسی فضات با کارکرد و هویت سیاسی – اداری و نیز کارکرد های اقتصادی،
تجاری ،فرهنگی .این واحد فضایی – سیاسی صرف نظر از فلسفه وجودی ،ماهیت و کارکردهای آن ،با توجه به
اینکه کانون اقتدار و حاکمیت سیاسی حکومت و نیز تکیهگاه اصلی دولت به حساب می آید و نسبت به سایر عناصر
سازمان سیاسی فضا از موقعیت ترجیحی برخوردار است ،مورد توجه خاص جغرافیای سیاسی است .در همین راستا،
پایتخت دارای اختیارات ویژه ای در ورای اختیارات سایر واحدها و عناصر تقسیمات کشوری است که آن را نسبت
به دیگر واحدهای تقسیمات کشوری متمایز می سازد (ولی قلی زاده .)1 :1233 ،قدرت و نفوذ پایتخت در کل
سرزمین بر کسی پوشیده نیست ،این قدرت و نفوذ در گذشته بسیار بیشتر از معاصر بوده و پایتختها مبدأ و مقصد
بسیاری از کنش ها و تغییرات وسیع در کل واحد سرزمینی بوده است.
1
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انتخاب شهرها به عنوان پایتخت به دالیل محتلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و جغرافیایی بوده است که
نمی توان برای آن تنها یک توجیه و علت اصلی بیان کرد .هرگاه شهری پایتخت حکومتی می گشت با توجه به
ماهیت و تبعیت فالت ایران از مرکز رو به یکپارچکی و میل به تمرکز باعث رشد و توسعه بیش از حد شهر می
گشت .در طول تاریخ نمونههایی بسیاری از شهرها وجود دارند که قبل از پایتخت بودن ،روستایی کوچک بیش
نبودند لیکن بعد از انتخاب به عنوان پایتخت قدرتی بسیار شگرف یافته و بر کل کشور و حتی فالت ایران مسلط
شدند .اثرات انتخاب پایتخت ها موضوع اصلی این مطالعه میباشد که سعی بر آن شده است که با مشخص شدن
پایتختها در دوره های حکومتی مختلف سرزمین ایران ،به ذکر اثرات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی
پایتخت ها بر پیشبرد تمدن اسالمی پرداخته شود.
-1-1

روش تحقیق
در این مقاله با روش تحقیق توصیفی و تحلیل محتوا به بررسی کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی اثرات پایتخت ها بر
الگوی پیشر فت ایرانی ـ اسالمی پرداخته می شود .روش جمع آوری اطالعات در این مقاله کتابخانه ای و اسنادی
می باشد.

 -2-1سواالت تحقیق
تعداد پایتخت های ایران در طول تاریخ مدون این سرزمین از نظر کمیت چه مقدار بوده اند؟
آیا پایتخت های ایران بر پیشرفت تمدن اسالمی ـ ایرانی اثر داشته اند؟
پایتخت های ایران چه اثری بر تمدن اسالمی ـ ایرانی داشته اند؟
 -2مبانی نظری
 -1-2پایتخت
پایتخت قبل از هر چیزی مرکز کنترل سرزمین و مکانی برای تصمیمگیریهای سیاسی و مرکز نمادین یک دولت
بشمار میرود ( .)taylor, 1989: 147این مکان در بر گیرننده تشکیالت اجرایی مرکزی یک واحد سیاسی و معموال
شامل دیگر سازمان های قضایی ،قانونی ،آموزشی و فرهنگی است ( .)weight & other, 1957: 143محل مالقات
نمایندگان دولت با نمایندگان دیگر دولت هاست .معموال سفرا و هیأت های دولت های دوست در پایتخت استقرار
می یابند .نمایندگی های بانک های خارجی و اتاق های بازرگانی ،تا اندازه ای به خاطر تماس مستقیم و آسان با
حکومت ،دفاتر خود را در شهر پایتخت برپا می کنند (.) pounds, 1963: 187
مرکز حکومتی ،سیاسی ،اداری و اقتصادیِ کشور .اصطالحاتی از قبیل نشست ،نشستگاه ،دارالملک ،دارالسلطنه،
تختگاه ،قاعده ،داراالماره و دارالخالفه در همین معنا به کار رفته اند .اما همۀ این واژه ها همواره معنای مشابهی
نداشته اند ،چنانکه در فرهنگنامه های اردو پایتخت معادلِ دارالسلطنه ،دارالملک ،دارالخالفه ،دارالحکومه و داراالماره
معنا شده است و نشستگاه را برابر با دیوانخانه دانستهاند (رضوی؛ فیروزالدین؛ دهلوی ،ذیل واژه های مذکور).
همچنین در منابع از داراالماره معنای پایتخت برنمی آید (مثالً رجوع کنید به اصطخری ،ص  )223و تعابیر نشست
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و نشستگاه در واقع بر پایتخت داللت داشته اند (مثالً رجوع کنید به راوندی ،ص 122؛ ابن اسفندیار ،ج  ،1ص
 .)252در ایران باستان واژههای نشست ،نشستگاه ،در ،و گواک نشست بر معنای پایتخت داللت داشته اند (فره
وشی ،ص 133؛ نیز رجوع کنید به دهخدا ،ذیل «نشستگاه») .با وجود این ،برخی از محققان نشستنگاه را متفاوت از
پایتخت دانستهاند.
 -2-2انواع پایتخت
تقسیمبندیهای مختلفی برای پایتختها وجود دارد؛ از یک نظر پایتختها را در سه گروه اصلی رده بندی می کنند)1 :
پایتختهای دایمی .پایتختهایی که سده های متمادی پایتخت بوده اند ،مثل دمشق و بغداد؛  )2پایتختهای ابداعی.
پایتختهایی که برای ایفای نقش جدید و متفاوت با پایتختهای قدیمی تأسیس شده اند ،مثل اسالم آباد؛ )2
پایتختهای منقسم .در این مورد وظایف پایتخت میان دو شهر تقسیم می گردد ،مثل ریاض و جده در عربستان که
اولی پایتخت رسمی و سیاسی و دومی مرکز اداری و اقتصادی به شمار می رود (فخری13 :1232 ،؛ میرحیدر،
.)115 :1233
 -2-2عوامل مؤثر در انتخاب پایتخت
اهم این عوامل عبارت اند از )1 :عامل سنت و تاریخ .موارد متعددی از پایتختها وجود دارد که در سده های
متمادی نقش مرکزی خود را در عرصه های سیاسی ،ملی و اقتصادی حفظ کرده اند و از اینرو در ذهن مردم از
حق ویژه ای برای پایتختی برخوردارند .از این نوع می توان بغداد و دمشق را مثال زد .این مورد را می توان با عامل
اول در تقسیم بندی گلسنر یکی انگاشت ؛  )2عامل گروه ملی مسلّط .در برخی کشورها پایتخت در محلی انتخاب
می شد که گروه غالبِ ملی سکونت داشت .شواهد این نوع از پایتختها در قفقاز و آسیای مرکزی وجود دارد .ایروان،
تفلیس ،تاشکند ،عشق آباد از همین نوع هستند؛  )2عامل ارتباط خارجی .در دورۀ استعمار کشورهای استعمارگر
مایل بودند پایتختِ مستعمرات خود را در بندرهای عمده تأسیس کنند تا راحتتر با سایر کشورهای مادر در ارتباط
باشند .به این ترتیب گاه شهرهایی به پایتختی انتخاب می شدند که از حیث تجارت بین الملل موقعیت خوبی
داشتند اما به جهت اداری و فرهنگی رتبۀ دوم را دارا بودند .با استقرار حکومتهای جدید ،گاه پایتخت از حاشیه به
مرکز انتقال می یافت .در انتخاب آنکارا به جای استانبول و اسالم آباد به جای کراچی این عامل مؤثر بود؛  )1عامل
دفاعی و استراتژیک .موقعیت جغرافیایی و سیاسی و نظامی منطقه نقش بسزایی در انتخاب محل پایتخت داشت.
انتقال پایتخت از کراچی به اسالم آباد برای آن بود که از اسالم آباد نظارت بر مرزهای مورداختالف هند و پاکستان
راحت تر بود؛  )5عامل مصالحۀ سیاسی .گاه در برخی کشورها برای احتراز از بروز اختالف میان دو یا چند شهر
عمدۀ رقیب که شرایط الزم پایتختی را دارا هستند ،یک منطقۀ بیطرف به عنوان پایتخت انتخاب می شود؛  )6عامل
موقعیت مرکزی .اگر شرایط چند شهر برای پایتختی یکسان باشد ،شهری به پایتختی انتخاب می شود که به مرکز
جغرافیایی کشور نزدیکتر و فاصلۀ مقر حکومت با مرزها کمتر باشد (میرحیدر111 :1233 ،ـ.)113
به هرحال ،به طورکلی شرایط متنوعی از قبیل رونق اقتصادی و تجاری ،موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی،
حیات فرهنگی و دینی ،نهادها و سازمانهای اداری و مالی زمینه های تأسیس شهرها و به تبع آن پایتخت را فراهم
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می آوردند .شواهدِ باستان شناسی حاکی از آن است که پادشاهان ایران باستان گاه دو پایتخت داشته اند و اماکنی
مانند تخت جمشید در سلسلۀ هخامنشی و تخت سلیمان در سلسلۀ ساسانی پایتخت دینی به شمار می رفته اند
(سیف الدین قائم مقامی ،ص  .)11از اینرو برخی محققان برآن اند که شوش ،تخت جمشید ،پاسارگاد و اکباتان
(همدان) که چهار پایتخت هخامنشی به شمار می روند ،بیشتر اقامتگاه فرمانروایان بوده اند تا شهرهای مسکونی
(هوف ،ص 6ـ.)3
پس از ظهور اسالم مهمترین دالیل انتخاب مراکز حکومتی موقعیت جغرافیایی و حضور هرچه بیشتر پیروان و
مسلمانان در آن ناحیه بود ،چنانکه حضرت علی علیه السالم از آن رو کوفه را به عنوان مقر حکمرانیِ خود برگزید
که شخصیتهای برجسته و سرشناس و متدین عرب در آنجا حضور داشتند؛ و هواداران و یاران او نیز در این منطقه
بیشتر بودند .افزون بر این ،کوفه به لحاظ نظامی و منطقه ای نیز مهم بود (طبری ،ج  ،1ص 153ـ 133 ،163؛ نیز
رجوع کنید به د .اسالم ،چاپ دوم ،ذیل «کوفه»؛ جعیط  ،ص  32ـ .)31به هنگام فتح مصر در سال  13عمروبن
عاص در آغا ز قصد داشت اسکندریه را به پایتختی برگزیند ،اما به دنبال مخالفت خلیفۀ دوم ،فسطاط به عنوان مرکز
حکومتیِ مصر انتخاب شد ،زیرا عمر بر آن بود که نباید دریا میان او و مراکز حکومتی اسالم فاصله ایجاد کند (رزاز،
ص  .)111این موضوع را عمر به معاویه نیز تذکر داده بود (طبری  ،ج  ،1ص  .)253معاویه که فتح قسطنطنیه را در
سر می پروراند ،به این هشدارها وقعی ننهاد و بعدها دمشق را به پایتختی برگزید ،زیرا پیروان او در این ناحیه بیش
از جاهای دیگر حضور داشتند (خماش  ،ص  .)111 ،23افزون بر این ،دمشق از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار
بود (الپیدوس ،ص 12ـ.)11
در پی فتوحات سده های نخست مسلمانان و تسخیر کشورهایی نظیر ایران و مصر ،پایتختهای پیشین این
کشورها نیز سقوط کرد و مراکز حکومتی در نقاط مختلف قلمرو اسالم تأسیس شد که در آغاز «امصار» (جمع مصر)
نامیده می شدند (علی  ،ص 33؛ نیز رجوع کنید به مقدسی  ،ص  .213 ،223 ،221 ،232 ،222 ،213 ،215امصار،
که نخست به منظور سکونت سپاهیان بنا نهاده شده بود ،مراکز اداریِ والیاتی مانند جابیه ،جوواتیه ،مدینه ،کوفه،
بصره و فسطاط (علی ،همانجا) بود .در عین حال دژهایی از قبیل قزوین ،اردبیل ،ری و مرو نیز ــ که مراکز اداری
بودند ــ امصار نامیده می شدند (همان  ،ص  .)33به این ترتیب ،امصار مراکز فعال سیاسی ،اقتصادی و فرهنگیِ
سده های نخست اسالم به شمار می رفتند (همان  ،ص  )33که برخی از همین امصار بعدها به پایتختی انتخاب
شدند .همچنین برخی از شهرهایی که بعدها به پایتختی انتخاب شدند ،در آغاز ارگ و دژ نظامی بودند ،مانند قاهره
و حلب (گرابار ،ص 13؛ الپیدوس  ،ص . )61به گفتۀ گویتین ،در سده های آغازین ،کشور اسالمی از طریق پایتخت
آن شناخته می شد که محل استقرار و سکونت تعداد زیادی از اعراب بود .عباراتی چون «فسطاط مصر» و «دمشقِ
شام» گویای این موضوع است.
در پی تأسیس خالفت عباسی ،پایتخت جهان اسالم از کوفه به انبار ،هاشمیه و سپس بغداد انتقال یافت ،زیرا این
ناحیه به قلمرو هواداران حکومت نزدیک و از موقعیت خوب جغرافیایی برخوردار بود (مثالً رجوع کنید به مقدسی ،
ص 213؛ قزوینی  ،ج  ،1ص 233ـ .)211منصور ،خلیفۀ عباسی ،بغداد را در آغاز به عنوان مرکزی برای سپاهیان و
اجرای امور اداری در نظر داشت .بغداد منطقه ای حاصلخیز و برخوردار از موقعیت خوب ارتباطی با سایر نقاط قلمرو
اسالم بود؛ افزون بر این ،از پایتختهای قدیمی نیز دور نبود و به لحاظ منطقه ای امکانات دفاعی خوبی داشت (علی ،
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ص  .)32تأسیس خالفت عباسی تنها تغییر پایتخت جهان اسالم را در پی نداشت ،بلکه در سایر نقاط تابع خالفت
نیز پایتختها تغییر یافتند ،چنانکه در  122پایتخت مصر از فسطاط به العسکر انتقال یافت ،اما از آنجا که زمان
درازی فسطاط پایتخت مصر بود و بتدریج مراکز اداری و مالی در آنجا تأسیس یافته و ریشه دوانده بود ،ناگزیر
فسطاط به عنوان مرکز امور اداری و اجرای خدمات باقی ماند و العسکر به عنوان پایتخت یا مرکزی سیاسی انتخاب
شد (رزاز ،ص  .)63اما با روی کار آمدن طولونیان ،ادارۀ امور سیاسی و در نتیجه کلیۀ امور حکومتی از العسکر به
القطائع انتقال یافت (همان ،ص  .)35با غلبۀ فاطمیان ،قاهره بنا شد .این شهر در آغاز صرفاً اقامتگاه امیران و
سپاهیان و خانواده های آنان بود ،اما با تأسیس مراکز تجاری برای عرضۀ خدمات به این نیروی نظامی ،برای
پایتختی انتخاب شد (همان ،ص  .)113به این ترتیب ،گاه مرکزیت سیاسی و اداری در دو شهر واقع می شد؛
چنانکه کوفه نیز تا پیش از سال  113پایتخت اداری عباسیان به شمار می رفت ،زیرا دیوانهای مرکزی در آنجا قرار
داشت (جعیط ،ص .)231
با ظهور سلسله های جدید ،پایتختهای قدیمی جای خود را به پایتختهای جدید می دادند و البته انتخاب پایتخت
جدید به شرایط منطقه نیز بستگی داشت .مثالً المهدیه که به دست عبیداهلل المهدی تأسیس یافت و از مراکز
تجاری مهم منطقه شد ،زمان درازی پیش از این دوره یعنی در عهد فینیقیها از مراکز مهم تجاری به شمار می رفت
(عربی ،ص  .)112 ،132همچنین وجود منابع غنی در انتخاب پایتخت نقش داشت ،چنانکه مثالً غرناطه عالوه بر
موقعیت خوب جغرافیایی از معادن غنی طال و نقره و سرب و آهن برخوردار بود ،و همین ویژگی سبب شده بود تا
این شهر از نظر صنایع و بویژه اسلحه سازی پیشرفت کند (همان ،ص  .)32همچنین هنگامی که حیات اقتصادی و
مناسبات تجاری پایتخت به دلیل رویدادهای سیاسی متزلزل می شد ،ناگزیر پایتخت تغییر می یافت .به طور مثال ،
یورش هاللیون به قلعه ،پایتخت بنی حماد که از ویژگیهای سوق الجیشی مهمی برخوردار بود (همان ،ص ،)23
سبب شد که راههای تجاری این ناحیه قطع شود و به این ترتیب قلعه دیگر قادر به ایفای نقش خود به عنوان
پایتخت نبود (همان ،ص  .)55 ،11صنهاجه نیز پایتختهای خود را در جبال داخلی بنا نهادند تا از این طریق روابط
تجاری خود را با سودان به تجارت با اروپا و راههای تجاری خود را به سمت کشورهای شرقی و سواحل اروپایی
تغییر دهند (همان .)55 :پایتختهای مهمی نظیر صنعا و فاس نیز از موقعیت خوب جغرافیایی و راههای تجاری و
در نتیجه از نهادهای اداری نیرومند حیات و رونق اقتصادی برخوردار بودند (کوستا  ،ص 151ـ165؛ بورکهارت  ،ص
166ـ .)136
بیروت ،پایتخت لبنان ،نیز از ویژگیهای مهم تجاری برخوردار بوده و هست؛ موقعیت جغرافیایی خاص آن در کنار
مدیترانه سبب شده است که این بندر بر سر راههای عمدۀ تجاری آسیا به اروپای جنوبی و غربی و افریقای شمالی
قرار گیرد .افزون بر این ،بیروت از شهرهای بزرگ خدماتی دنیا به شمار می رود و از مراکز مؤسسات بزرگ بانکی و
سیاحتی برخوردار است .به لحاظ فرهنگی نیز ،بیروت شهر مهمی است و بزرگترین دانشگاه لبنان در آنجا واقع است
(نادری سمیرمی ،ص .)5
انتخاب آنکارا (انقره) به جای استانبول در  1233ش  1313 /به این دلیل بود که این شهر از طریق راه آهن به
بسفور متصل می شود (ظاهراً مصطفی کمال آتاتورک در متون قانونیِ کشور از کاربرد لفظ «پایتخت» امتناع داشته
و به جای آن تعبیر ترکی «دولتْ مرکزی » (مرکز دولت ) را به کار می برده است رجوع کنید به دائرۀ المعارف
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االسالمیۀ ،ذیل«اَنْقره») .اوضاع سیاسیِ عربستان در دهۀ پنجم سدۀ سیزدهم سبب شد ریاض ،شهری نزدیک دِرعیّه
در منطقۀ نجد ،به عنوان مرکز سیاسی جایگزین جده شود ،زیرا در این دوره به تدریج مصر از صحنۀ رویدادهای
سیاسی در شبه جزیره خارج شد .عثمانی افزون بر آنکه تمایلی به دخالت در اوضاع نجد نداشت ،دیگر قادر به
دخالت در این منطقه نبود و انگلیس نیز درگیر تحکیم موقعیت خود در سواحل خلیج فارس و خلیج عمان و خود
عمان بود .در این اوضاع و احوال و در پی دوره ای از بی ثباتی و منازعات میان عثمانیها (در واقع مصریها) و آل
سعود که خاندانی از حاکمان نجد بودند ،سرانجام عبدالعزیزبن سعود در  1332 /1213بر ریاض غلبه یافت و بتدریج
بر دامنۀ تصرفات خود افزود و پس از تسلّط یافتن بر مکّه  ،در  1232 /1212ش  ،1321 /حکومت سعودی را رسماً
تشکیل داد و به این ترتیب ریاض به عنوان مرکزی سیاسی جایگزین جده شد (فاسیلییف ،ص 161ـ163؛ نیز رجوع
کنید به ریاض * ) ،اگر چه جده موقعیت خود را به عنوان مرکزی اداری حفظ کرد.
در ایران پس از اسالم تا اوایل سدۀ سوم هجری که هنوز حکومتهای مستقل و نیمه مستقل در والیات شکل نیافته
بود ،پایتخت وجود نداشت و همانگونه که پیشتر اشاره شد والیات بزرگی از قبیل ری و اصفهان را در واقع باید
داراالماره هایی به شم ار آورد که ادارۀ آن را حکام مقتدری که از سوی خالفت تعیین شده بودند ،برعهده داشتند .از
اوایل سدۀ سوم تا سقوط خالفت عباسی و دست کم تا تأسیس حکومت سالجقه ــ که اصطالح دارالسلطنه شکل
گرفت ــ دورۀ حکومتهای متقارن است و در این مقطع تاریخی پایتختهای متعددی در نقاط مختلف ایران پدید آمد
و حکمرانان معموالً ـ و نه همیشه ـ پایتختهای خود را در محلی نزدیک به خاستگاه خود انتخاب می کردند.
طاهریان که از موالی خراسان بودند ،نیشابور را به عنوان مقر حکمرانی خود انتخاب کردند .تا پیش از طاهریان مرو
و بلخ داراالمارۀ خراسان به شمار می رفت ،زیرا به گفتۀ ابن حوقل (قسم  ،2ص )126مرو در آغاز اسالم لشکرگاه
مسلمانان بود و از همین ناحیه خراسان به تصرف آنان درآمد (نیز رجوع کنید به مقدسی ،همانجا) .گاه برخی از
سلسله های حکومتی در این دوره مرکز حکومتی خود را در ناحیهای انتخاب میکردند که بهترین شرایط دفاعی را
دارا و تا حدامکان از دسترسی حکومت مرکزی دور بوده .از این میان می توان به علویان طبرستان اشاره کرد که
طبرستان را برای مقر حکمرانی برگزیدند ،زیرا به دلیل موقعیت جغرافیایی و نظامی از شرایط خوب دفاعی برخوردار
بود( ،مقدسی ،ص 231؛ ابن فقیه ،ص 231ـ211؛ اصطخری ،ص 221؛ ابن حوقل  ،قسم  ،2ص 235ـ .)235
سیستان ،مقر حکمرانی صفاریان ،افزون بر آن که خاستگاه آنان به شمار می رفت از ویژگیهای خوب منطقه ای
برخوردار بود چنانکه از غرب به خراسان و برخی والیات شمالی هند و از شمال به هند راه داشت (ابن حوقل ،قسم
 ،2ص 111ـ )125و افزون بر این ناحیه ای با استحکامات به شمار می رفت (افشار سیستانی ،ص  .)213سامانیان
نیز بخارا را از آن رو برگزیدند که به گفتۀ اصطخری (ص  )226در ماوراءالنهر بیش از سایر شهرها به خراسان
نزدیک بود و موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی داشت ،زیرا خراسان در پیش روی بخارا بود و ماوراءالنهر در پشت
بخارا و این برای امیران سامانی بهترین موقعیت بود (همانجا) .ری که در دوران فخرالدوله و مجدالدولۀ دیلمی
پایتخت بود ،در دوران آل بویه از بزرگترین مراکز تشیّع به شمار می رفت که به احتمال قوی عامل مهمی در
انتخاب این والیت به پایتختی به شمار میآمد (کوثری ،ص 233ـ  .)231 ،233البته نباید موقعیت و شرایط خوب
جغرافیایی ری را هم نادیده گرفت (مقدسی ،ص  .)232 ،233شعبۀ دیگری از دیالمه بر کرمان و فارس حکمرانی
می کرد که احتماالً به دلیل موقعیت استثنایی سیرجان در این زمان بود که آن را به پایتختی برگزیده بودند ،زیرا
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این شهر بر سر راه تجارتی خلیج فارس به یزد و اصفهان قرار گرفته و نیز نقطۀ ارتباط میان اصطخر (شیراز) و
کرمان و سیستان بود و اهمیتی اقتصادی برای دیالمه داشت (باستانی پاریزی ،ص .)113
غزنه ،پایتخت غزنویان ،از والیات خراسان و در واقع دروازۀ خزائن سند به شمار می رفت .حمالت مکرر محمود و
مسعود غزنوی به هند و کسب غنایم فراوان بخوبی نشان دهندۀ دالیل انتخاب غزنه به پایتختی است .به گفتۀ ابن
حوقل ،غزنه در دهانۀ هند قرار داشت و از حیث ثروت و تجارت بسیار مهم بود (قسم  ،2ص)153
یکی از مختصات ظاهری که برای پایتخت ها در نظر گرفته می شد ،جلوهها و ساختارهای دفاعی چه از جنبه
طبیعی و چه از منظر سازه های انسانی بوده است .عناصر طبیعی به منظور رویارویی با تهاجمات فراگیر نقش عمده
ای در حفظ و تداوم حکومتها ایفا میکردند (متولی.)121 :1233 ،
 -4-2اسامی دیگر پایتخت
در منابع سدۀ ششم بارها دارالملک در معنای پایتخت آمده (مثالً رجوع کنید به ابن بلخی ،ص 235؛ راوندی ،ص

180 ،132 ،63 ،15؛ ظهیری نیشابوری  ،ص 13 ،11ـ  ،)52 ،13اما بتدریج با تبدیل شدن «امیران» به
«سالطین» تعبیر دارالسلطنه رواج یافته است (تیمور گورکان ،ص 123؛ مروی  ،ج  ،2ص  .)113با این حال ،حتی
پس از آن هم کاربرد دارالملک در همین معنا ادامه داشته است (آقسرایی ،ص 31؛ رشیدالدین فضل اهلل ،فهرست،
ذیل «دارالملک»؛ تیمور گورکان ،ص 113؛ مروی ،ج  ،2ص  .)116در همین دوران تختگاه نیز گاه در معنای
پایتخت به کار می رفته است (تیمورگورکان ،ص 222؛ ناصرالدین منشی کرمانی ،ص .)22
در منابعِ سدۀ هشتم به تعبیر «پایۀ تخت» برمی خوریم (ابن بی بی ،ص 33؛ نیز رجوع کنید به تیمور گورکان ،ص
 )223که قاعدتاً باید ترجمه از یک اصطالح عربی باشد ،زیرا معنای مصطلح از آن برنمی آید .در معنای مصطلح
احتماالً نخستین بار در دورۀ افشاریه دربارۀ اصفهان ،پایتخت صفویان ،به کار رفته است (استرآبادی ،ص  .)12به
طور کلی تعبیر پایۀ سریر یا پایۀ سریر اعلی و نیز پایۀ تخت در ابتدا بر شاه داللت می کرد (برای شواهد رجوع کنید
به طهرانی ،ص 13؛ حسینی استرآبادی ،ص  ،)115 ،113 ،112 ،35 ،33اما بعدها بتدریج بر مقر حکمرانی او اطالق
گردید .همچنین از دورۀ صفویان به بعد کاربرد تعابیری نظیر دارالسلطنه و دارالملک را نمی توان دقیقاً به معنای
پایتخت دانست ،زیرا این عنوانها همزمان بر چندین شهر مانند اصفهان ،تبریز ،قزوین ،هرات اطالق می شد (مروی،
ج  ،2فهرست ،ذیل نام شهرهای مذکور؛ حسینی استرآبادی ،ص  53 ،55ـ61 ،53ـ 62و جاهای دیگر؛ نصیری ،ص
13؛ قائم مقام ،فهرست ،ذیل «دارالسلطنه »؛ جهانگیر قائم مقامی ،فهرست ،ذیل «اصفهان (دارالسلطنه)» و «تبریز
(دارالسلطنه )» ؛ مفتون دنبلی ،ص  53 ،55ـ 61،53؛ اعتمادالسلطنه  ،ص .)21
از دورۀ قاجار اصطالح دارالخالفه دربارۀ پایتخت رواج یافت  ،اما تعبیر دارالسلطنه هم متداول بود .تفاوت این دو
اصطالح در این بود که دارالخالفه تنها بر پایتخت داللت داشت در حالی که دارالسلطنه عالوه بر پایتخت بر تبریز و
اصفهان نیز اطالق می شد (قائم مقام ،بخش  ،1ص  ،163 ،36 ،51 ،26 ،22تعلیقات قائم مقامی ،ص 211؛ جهانگیر
قائم مقامی ،ص 166ـ .)225 ،133 ،163
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 -5-2جابجایی پایتخت ها
پایتخت سیاسی ایران از دوره مادها تا کنون بیش از  23باز جابجا شده است (کمانرودی کجوری.)223 :1232 ،
 -6-2پایتختهای ایران
با توجه به سلسله های حکومتی نزدیک به  13شهر در دوره های زمانی خاصی پایتخت شده اند که در جدول
شماره ،1اسامی حکومت ها و پایتخت هایشان را جمع آوری گردیده است.

جدول شماره :1پایتخت حکومت های ایران در طول تاریخ
سلسله

زمان حکومت

عیالمیان(ایالمیان)

پایتخت
آوان و شوش

مادها

(آغاز قرن هشتم ق.
م 553.ق .م).

هخامنشیان

( 553ق .م 223 -.تخت جمشید هگمتانه
و شوش
ق .م).

سلوکیان

( 223ق .م123 -.
ق .م).

اشکانیان

( 256ق .م 221 -.ایذه،
تیسفون
م).

هگمتانه

سلوکیه و انطاکیه
صددروازه

تیسفون ،بیشاپور،
شوشتر ،کرمانشاه

ساسانیان

( 221م 652.م).

طاهریان

( 253 - 235ه .ق ).مرو و نیشابور

صفاریان

( 233 - 261ه .ق ).زرنگ

علویان

و

آمل

سامانیان

( 233 - 261ه .ق ).بخارا

زیاریان

( 162 - 215ه .ق ).گرگان

بوییان

( 113 - 223ه .ق ).شیراز

غزنویان

( 555 - 233ه .ق ).غزنین و الهور

سلجوقیان

ری ،نیشابور ،مرو،
( 533 - 123ه .ق ).اصفهان  ،همدان و
بغداد
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اتابکان آذربایجان

 521تا  622ق

تبریز

اتابکان فارس

636-512ق

شیراز

اتابکان لر

 553تا  323ق.

ایذه

قراختاییان

613–332ق

کرمان

خوارزمشاهیان

( 613 - 133ه .ق ).سمرقند وگرگانج

ایلخانان

( 326 - 651ه .ق ).مراغه ،سلطانیه و تبریز

کرتیان

 612تا 332ق

هرات

مظفریان

322 -323

یزد

سربداران

-1222
میالدی

چوپانیان

353-323ق

تبریز

جالیران

325-313

تبریز و بغداد

تیموریان

( 332 -331ه .ق) سمرقندو هرات

قراقویونلوها

 331 – 333ق

1236

تا

1533

سبزوار

تبریز

آققویونلوها

1233
میالدی

صفویان

( 1125 - 336ه.
ق).

تبریز ،قزوین و اصفهان

افشاریان

( 1161 - 1113ه.
ق).

مشهد

زندیان

( 1233 -1162ه.
ق).

شیراز

قاجاریان

( 1215 - 1233ه.
ق).

تهران

پهلوی

1253-1231
شمسی

تهران

تبریز

(منبع :جمع آوری شده توسط نگارنده با استفاده از کتب تاریخی)
 -3بحث
اثرات پایتخت ها را به چند دسته کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تقسیم نموده و این اثرات شرح داده می
شود.
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 -1-3اثرات کالبدی
 -1-1-3اثرات بر عمران منطقه ای
انتخاب شهرها به عنوان پایتخت به مانند وارد کردن یک آهنربا در بار میدان مغناطیسی است که همه مولکولها را
به سمت خود جهت میدهد ،که پایتخت ها همان قطب رشدها در نظریه فرانسوا پرو است ،بدین مفهوم است که
قطب رشد نیز همه جریانهای اقتصادی را در راستای قطب رشد قرار میدهد .این قطبی شدن اقتصادی ناگزیر به
قطبی شدن جغرافیایی و جریان یافتن منابع و تمرکز فعالیتهای اقتصادی در تعداد محدودی از مراکز در درون یک
منطقه منجر میشود ،به همین جهت در برنامهریزی منطقهای از منطقه قطبی یا منطقه کارکردی و یا منطقه
گرهدار سخن میرود منظور از آن ناحیهای است که درجهای از وحدت از نظر کارکرد اقتصادی و وابستگی متقابل
اقتصادی از خود نشان میدهد .منطقه قطبی شده از واحدهای نامتجانس مثل شهرهای بزرگ ،شهرهای کوچک و
روستاهایی که از نظر کارکرد اقتصادی با هم در ارتباطند ،تشکیل شده است .رابطه کارکردی معموالً به شکل
جریانهای اقتصادی  -اجتماعی مثل جریان مواد اولیه ،نهادهها و ستاندهها ،سفر به محل کار ،سفر به مراکز خرید،
حرکت به مرکز اشتغال ،سفر برای خدمات اجتماعی و ...مشخص میشود .ایجاد یک قطب رشد و یا استقرار یک
مرکز رشد در ناحیهای معیّن به علت صرفهجوئیهایی که میکند اثری بوجود میآورد که به آن اثر قطبی شدن
میگویند .این اثر بدینترتیب عمل میکند که فعالیتها ،نیروی انسانی و خدمات را به قطب رشد جذب میکند و
باعث رشد سریع آن میگردد ،حتی وقتی علت وجودی این نوع استقرار نیز از بین میرود ،مدتها نیز این مراکز به
خاطر وجود صرفهجوئیهای اقتصادی باقی میمانند .از قطبی شدن فقط تأثیرات اقتصادی باقی نمیماند ،با توجه به
اینکه در پهنه جغرافیایی و ساخت کالبدی منطقه اثر میکند ،آثار اجتماعی ،فرهنگی و روانی نیز به همراه دارد
(اجاللی.)23-23 :1233 ،
تمام پایتخت های ایران در مناطق مختلف جغرافیایی انتخاب شده اند که با توجه به مفهوم قطب رشد پیشرفت
متعادلی در هر ناحیه ایجاد شده و می توان گفت هر منطقه یا ناحیه جغرافیایی ایران در دوره زمانی خاصی بسیار
آبادان بوده است ،که می توان مفهوم عدالت زمانی و مکانی را ارائه داد.
 -2-1-3اثرات بر راههای ارتباطی
انتخاب و تغییر مداوم پایتخت ها اثرات بسیاری بر گسترش راهها داشته است چراکه در هر منطقه که شهری
پایتخت می شد راههای ارتباطی به پایتخت به شدت تقویت شده و با کاروانسراها ،آب نبارها و پاسگاههای نظامی
تجهیز می شده اند .با تغییر پی در پی پایتخت ها در هر منطقه راههای و کاروانسراهای آباد ایجاد می گردید .در
دوران هخامنشیان وجود پایتخت های متعدد راه بزرگ شاهی را ایجاد کرد .راه شاهی به فرمان داریوش بزرگ
هخامنشی ساخته شد .این شاهراه تخت جمشید را به پاسارگاد ،شوش و دیگر شهرهای شاهنشاهی متصل میکرده
و بنابر کشفیات جدید احتماالً از تنگه بالغی که در فاصلهمیان تخت جمشید و پاسارگاد قرار دارد ،عبور میکرده
است .راه شاهی ( 2633کیلومتر( درازا داشت و حدوداً هر  21کیلومتر دارای یک توقفگاه بود که  111ایستگاه
میشد ( The Persian Empire elkriver.k12.mn.us «Cyrus the Great Founds an Empire» 18 October
)2014
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این تغییر مدام پایتخت ها خود به تقویت و پیدایش جاده ابریشم کمک نمود .چرا که با نگاه به نقشه راه ابریشم و
پایتخت های ایران می توان اینگونه نتیجه گرفت که اکثریت پایتخت های ایران در مسیر و متصل به جاده ابریشم
یا جاده های فرعی آن قرار داشته اند.

شکل شماره :1جاده ابریشم
-2-3اثرات اجتماعی ـ فرهنگی
 -1-2-3اثرات یکجانشینی
تقریبا تمام سلسله های حکومتی در ایران ریشۀ عشایر داشته و برخواسته از ایل و طایفه بوده اند .با انتخاب پایتخت
توسط یک سلسله ،یکجانشینی نیز افزایش می یافت .این یکجانشین شدن سرآغاز تقسیم کار و در نتیجه آزاد شدن
نیروی انسانی از روی زمین و افزایش فراغت را در پی داشت .اگرچه در دراز مدت اثرات منفی چون کاهش دام و
محصوالت دامی و کاهش نیروی نظامی را در پی داشته لیکن سهم بسزایی در تولید علم و شکوفایی تمدن اسالمی
ایفا نموده است.
 -2-2-3اثرات جمعیتی
انتخاب شهری به عنوان پایتخت عالوه بر اینکه تمام دستگاههای اداری و حکومتی در شهر مستقر می گشتند ،خود
به خود جاذب جمعیت بسیاری از مهاجران اقصی نقاط کشور و حتی جهان می شدند .تعداد جمعیت نشان دهندۀ
آرامش فضای مطلوب زیستی برای رونق حیات اقتصادی و اجتماعی بوده (اهلرس )232 :1233 ،است .این جابجایی
جمعیت به سمت پایتخت ها خواه بر حسب اجبار ،خواه بر حسب انتخاب ،اثرات بسیاری بر رشد پایتخت داشت .در
طول تاریخ پایتخت های کشور ایران ،شاهد ورود و خروج گروه های مختلف نژادی ،مذهبی و قومی بوده اند که هر
گروهی اثرات کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی شگرفی بر روی شهرگذاشته اند که می توان آنچه از
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این گروه ها بر روی پایتخت های تاریخی ایران باقی مانده است نوعی ترکیبی پیشرفته و غنی بر حسب زمان و
مکان اند که تا به این روز به یادگار مانده اند .انتقال و جابجایی جمعیت به سمت پایتخت ها تنها بار جمعیتی
نداشت بلکه بار اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی نیز داشته و نمی توان به این گفته بسنده کرد که تنها
انسانها جابجا گشته اند بلکه اندیشه ها ،هنرها ،مهارت ها ،ثروت ها و خالقیت ها نیز جابجا گشته اند .این تغییر و
جابجاییها اندیشه ها و هنرها خود مکاتب فکری ،هنری و سیاسی جدیدی ایجاد کرده که به پیشبرد تمدن بشری
کمک شایانی داشته است.
 -3-2-3اندیشه ها و افکار
هر پایتختی خیل عظیمی از انسان های آن سرزمین را در خود جای داده است و تمرکز بیش از اندازه انسانها و
گروه های مختلف را ایجاد کرده است .همواره حاکمان سعی بر آن داشته اند که نخبگان ،دانشمندان و حکیمان را
از سرتاسر اقلیم حکومتی خود در پایتخت سکنی دهند .این تمرکز نخبگان جامعه در دوره های مختلف تاریخی
باعث افزایش شکوفایی تمدن ایرانی ـ اسالمی شد به گونه ای بسیاری از پاردایم ها در علوم اسالمی ـ ایرانی به نام
پایتخت های مزین شده است مانند مکتب اصفهان ،مکتب هرات ،مکتب تبریز ،مکتب شیراز و ...
 -4-2-3پدیده های هنری
آثار و پدیده های هنری در شهرهای ایران بیشتر میراث دوران پایتخت بودن آنهاست .زمانی که امرا و حاکمان با
گرد آوردن هنرمندان و استاد کاران هنر از اقصی نقاط کشور ،این آثار فاخر هنری را خلق کردند .میدان نقش جهان
اصفهان و مجموعه آثار کریم خان در شیراز نمونه بارزی از رابطه پایتخت و آثار بدیع هنری است.
 -3-3اثرات اقتصادی
با تمرکز دستگاه مالیاتی و دولتی در پایتخت ها ،سیل ثروت های مناطق مختلف به پایتخت ها شروع می گشت که
در نتیجه تمرکز اقتصادی شدید ثروت در یک مکان ایجاد می شد .بدون شک تمرکز اقتصادی ،الزمه فعالیت
اجتماعی و کالبدی در پایتخت ها بوده است و حتی آثار هنری یک شهر نیز رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی
آن شهر داشته اند و بنابراین بدون تمرکز اقتصاد در پایتخت ها ،الزمه های یک حکومت قدرتمند (مانند نیروی
نظامی ،آثار فاخر معماری ،مدرسه ها و مساجد عظیم ،دستگاه دیوانی ،کتابخانه های بزرگ ،دارالشفاها و  )...هیچگاه
مقدور نمی شد.
 -4نتیجه گیری
پایتختها را نمی توان جدا از تمدن ایرانی ـ اسالمی دانست چرا که بسیاری از آثار و میراث علمی ،هنری و ادبی
در پایتخت ها رشد و نمو یافته است .آثار فاخری که امروزه به عنوان سمبل های ملی و فرهنگی کشور شناخته می
شوند ،نتیجه انباشت سرمایه و تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در پایتخت ها تاریخی کشور تولد یافته اند .در این
مقاله به اثرات پایتخت ها بر پیشبرد تمدن اسالمی ـ ایرانی پرداخته شد که نتایج زیر حاصل گشت:
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اثرات جمعیتی پایتخت ها در طول تاریخ باعث گردیده که حجم عظیمی از نخبگان ،متفکران ،اندیشمندان،
هنرمندان ،استادان و  ..در زمینه علوم و فنون مختلف در پایتخت تجمع یافته و به ارتقاء شهر و در نتیجه پیشبرد
تمدن اسالمی ـ ایرانی کمک نمایند.
انتخاب شهری به عنوان پایتخت باعث پیشرفت و بلوغ مسیرهای ارتباطی به شهر شده که خود بنا بر نقش پایتخت
ها ،افزایش راههای ارتباطی و زیرساخت های همراه مانند کاروانسراها ،پاسگاهها و امنیت را در پی داشته است.
افزایش و ارتقاء ارتباطات پایتخت ها در فالت ایران ،با توجه به موقعیت جغرافیایی که پل بین شرق و غرب آسیا
بوده ،افزایش و ارتقاء جاده ابریشم را نیز شامل می شده است.
تمرکز جمعیت ،اقتصاد و تکنولوژی روز در پایتخت ها نوعی عمران منطقه ای را نیز به همراه داشته که تناوب
جابجایی پایتخت ها در دوره های مختلف تاریخی ،نوعی عدالت جغرافیایی دراز مدت مکانی ـ زمانی را در کل
سرزمین ایران مشاهده می شود.
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(اسفند).
کرزن  ،جرج ناتانیل ( ،)1232ایران و قضیۀ ایران  ،ترجمۀ غالمعلی وحید مازندرانی  ،تهران.
کمانرودی کجوری ،موسی ،1232 ،آسیب شناسی ساختار سیاسی و اداره سرزمینی ایران ،ابعاد ،زمینه ها و الزامات
جابجایی پایتخت سیاسی از تهران ،فصلنامه بین المللی انجمن جغرافیای ایران ،دوره جدید ،سال یازدهم ،شماره
.23
متولی ،عبداهلل ،1233 ،اهمیت و جایگاه انتخاب پایتخت در نظامات فکری – اجرایی کریم خان زند ،مجله تاریخ
اران ،شماره .65/5
محمد اصطخری  ،ابراهیم ،) 1232( ،ممالک ومسالک  ،ترجمۀ محمدبن اسعدبن عبداهلل تستری  ،چاپ ایرج افشار،
تهران
محمدنصیر استرآبادی  ،محمد مهدی ( ،) 1211جهانگشای نادری  ،چاپ عبداهلل انوار ،تهران
میرحیدر ،درّه ( ،)1233مبانی جغرافیای سیاسی  ،تهران ،انتشارات سمت.
میرفتاح  ،علی اصغر (« ،)1236پایتخت های ایلخانیان  :مراغه  ،تبریز و سلطانیه » ،در پایتخت های ایران ؛ احمد
نادری سمیرمی  ،لبنان  ،تهران  :وزارت امورخارجه  ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
نصیری ،علی نقی ( ،)1232القاب و مواجب دورۀ سالطین صفویه  ،چاپ یوسف رحیم لو ،مشهد.
هشام جعیط ،) 1232(،کوفه  :پیدایش شهر اسالمی  ،ترجمۀ ابوالحسن سروقد مقدم  ،مشهد.
ولی قلی زاده ،علی ( ،)1233تبیین عوامل مؤثر در مکانگزینی پایتخت های ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه تربیت مدرس.
اجاللی ،پرویز ،)1233( ،تحلیل منطقهای و سطح بندی سکونتگاهها ،معاونت امور مناطق و مجلس دفتر برنامه
ریزی منطقه ای
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